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Svenska Simförbundet organiserar simidrotten i Sverige. Genom förbundets 333 föreningar med över 
100 000 medlemmar bedrivs simidrotterna: simning, simhopp, vattenpolo och konstsim. Verksamheten 
spänner från motionssimning till olympisk idrott, från babysim till Masterssimning. Svenska Simförbun-
det arbetar också för ökad simkunnighet och säkerhet i vattnet. 

Specialdistriktsförbundens uppdrag är att tillvarata föreningarnas intresse i distriktet och gentemot 
Svenska Simförbundet.

SSF:s simföreningar bedriver lokal verksamhet inom landets kommuner och simhallar. 

SVENSKA SIMFÖRBUNDETS ORGANISATION
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GS
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2007 är redan historia och vi har 
vänt blad och har hunnit en bra bit 
på väg in i OS-året 2008. Gamla 
meriter gäller inte längre utan topp-
idrott idag är färskvara. För många 
aktiva och deras ledare är det upp 
till bevis som gäller vid OS i Peking 
i augusti månad. Vi är snart där och 
får då facit.

Idrott är så mycket mer än den yt-
tersta elit som ska prestera vid OS. 
Den svenska idrottsrörelsen har 
idag upp emot 3,5 miljoner medlem-
mar organiserade i cirka 22 000 
föreningar inom 68 specialförbund. 
Staten bidrar med cirka 2 miljarder 
varje år, en ganska betydelsefull 
summa pengar. Fakta visar att idrot-
ten årligen levererar över 20 miljar-
der, så man kan ju tycka att staten 
får en bra avkastning på investerade 
slantar. Staten kommer med all 
sannolikhet i framtiden att kräva en 
bättre uppföljning av hur det statliga 
idrottsanslaget används. 

Idrott är en folkrörelse, men den 
måste hela tiden vidareutvecklas 
annars stagnerar den och så små-
ningom tynar den bort. Friskvård 
och gymkulturen har tagit rejäla 
marknadsandelar och grepp om 
konsumenterna. Friskis & Svettis 
och SATS är några exempel bland 
allt fler aktörer. Idrotten har faktiskt 
inte haft förmågan att erbjuda det 
konsumenterna och marknaden ef-
terfrågar. Det gäller också oss inom 
simidrotten.

Det är bland annat mot bakgrund 
av ovanstående som Simförbundets 
styrelse för några år sedan drog i 
gång Framtidsutredningen. Vi ville 
helt enkelt vara bättre förberedda 
inför framtiden och tvinga oss 
själva att fokusera och prioritera på 
några viktiga nyckelområden. Vi 

vill förankra så mycket som möjligt 
av innehållet och det är vår förhopp-
ning att vi under detta år får stort 
gehör för våra övergripande mål och 
strategier inom dessa prioriterade 
områden. Den kanske allra viktigas-
te frågan är våra simanläggningar. 
Här måste staten och kommunerna 
ta ett mycket större ansvar och fatta 
kraftfulla och snabba beslut om att 
bygga nya och renovera befintliga 
anläggningar. Därför kommer vi 
även detta innevarande år att arbeta 
mycket med de prioriteringar vi 
tagit fram utifrån Framtidsutred-
ningen.

Men det finns också en mängd 
andra simidrottsfrågor där vi måste 
kavla upp ärmarna rejält och där 
det finns en stor förbättringspo-
tential. Här kan vi centralt och 
lokalt använda en del av de cirka 10 
MSEK simidrotten får i anslag från 
Idrottslyftet under ett kalenderår. 
Det gäller att vi använder pengarna 
till utvecklingsinsatser.
Simning och simhopp håller bra 
internationell standard, men både 
konstsim och vattenpolo har halkat 
efter betänkligt. Därför är det 
viktigt att dessa två discipliner tar 
fullt ansvar för och genomför tänkta 
utvecklingsprojekt. 

Den svenska idrottsrörelsen ser över 
sin organisationsform och inom vår 
egen idrott har detta arbete inletts. 
Vi själva måste bli än mer effektiva 
och tydliga vem som har ansvar för 
vad för att få ett snabbare genom-
förande. Vi är bättre idag i vår 
kommunikation med våra omvärlds-
intressenter och vi måste hålla en 
hög nivå för att få massmedierna att 
uppmärksamma såväl vår elit- som 
breddverksamhet.

Varumärket svensk simidrott är bra, 
men inte tillräckligt starkt för att 
dra till oss de samarbetspartners vi 
anser att vi är förtjänta av. Vi har 
kommit en bit på väg, men bättre 
kan vi. Utan ekonomiska resurser 
kan vi inte bedriva en sund verk-
samhet. Det finns tveksamheter i 
vår interna ekonomiska uppföljning. 
Den måste vara tillförlitlig och av 
högsta klass. Något annat kan inte 
accepteras. Därför genomför vi nu 
ett antal åtgärder för att säkra en 
kvalitativ uppföljning. 

Våra egna internationella eve-
nemang håller världsklass rent 
organisatoriskt, men tyvärr får vi 
inte alltid ihop ekonomin. Det finns 
naturligtvis andra värden än de rent 
ekonomiska, men framöver måste 
vi undvika underskott. Internatio-
nella simförbundet FINA tilldelade 
Sverige Masters-VM 2010. Evene-
manget kommer att förläggas till 
Göteborg och Borås. Det blir ett 
megaprojekt med stor potentiell 
ekonomisk uppsida. 

Året 2008 har inletts bra med 
utmärkta insatser i Arena Diving 
Champions Cup och EM i Eind-
hoven, där många unga aktiva fick 
sitt internationella genombrott. 
Det lovar förstås mycket gott för 
framtiden. Nu ser vi fram emot OS 
i Peking med tillförsikt. Fram till 
dess har vi mycket att ta tag i. Låt 
oss fortsätta att hålla ett högt tempo.  

Sven von Holst
Ordförande
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Styrelsens verksamhetsberättelse 
�007
• Nyårslöfte om förbättrad simkunnighet
• Simmare av världsklass
• Egna internationella evenemang av hög klass
• Flera simanläggningar stängda. Problem i siman-

läggningarna.
• Handslaget /Idrottslyftsmedel tillför simidrotten 

tio miljoner kronor
• Kommunikation och simidrottens utrymme i 

massmedierna ökar
• Simförbundet aktiva i den svenska idrottspolitiska 

debatten
• E.ON och Speedo medverkar i breddsatsningar 
• Ny IT-strategi antagen
• Marginellt ekonomiskt underskott
• Strategifrågorna alltmer prioriterade

Simidrottsåret 2007 har varit ett mycket intensivt 
men också positivt år för verksamheten. 

Utmanande nyårslöfte
Det nya verksamhetsåret 2007 inleddes med rivstart 
när Simförbundet uttalade nyårslöftet: ” Senast 
2012 skall alla barn som går i tredje klass vara 
simkunniga”. Det följdes av flera politikerträffar, 
kommunuppvaktningar och simkunnighetsdagar 
under parollen ”Simma är kul och livsviktigt”. 
Aktiviteterna genomfördes i samarbete med Speedo. 
Tillsammans med E.ON har vi undersökt hur det står 
till med simskoleverksamheten ute i landet. Vi har 
fått politiker och Skolverket att i stort godkänna den 
nordiska simkunnighetsdefinitionen och Skolverket 
har förtydligat detta i den svenska läroplanen.
Drygt 30 simidrottsföreningar har genomfört Vat-
tenprovet. Målet måste vara att vi kan få mer än 100 
föreningar att medverka i denna viktiga aktivitet.

Magnifika simmare och hopp 
i världsklass
Therese Alshammar och Stefan Nystrands insatser 
har varit magnifika. Thereses VM-guld, världsrekord 
och total WC-seger och Stefans dubbla världsrekord 
lyfter simidrotten utöver det vanliga och skapar 
medieutrymme. Båda var också nominerade som 
Bragdguldskandidater. Therese dessutom nomine-
rad till Årets prestation, Årets kvinnliga prestation 
och Jerringpriset vid Idrottsgalan. Josefin Lillhage 
fortsätter också att övertyga genom flera WC-segrar 
och nya svenska rekord. Vi har också en ny genera-
tion simmare på gång och som under året tagit ett 
stort steg framåt och bland annat kvalificerat sig till 
finaler i internationella mästerskap. 

Simhopparna gjorde fina insatser vid Arena Diving 
Champions Cup i februari och synchroparet Anna 
Lindberg och Martina Andrén hoppade in sig i yt-
tersta internationella eliten.

För första gången genomfördes SM Öppet Vatten 5 
km i Vansbro som ett led att stärka denna gren. 

Styrelsen har under året fört en aktiv dialog med 
Simkommittén om den framtida säsongs- och 
mästerskapsplaneringen. En av våra uppgifter är 
att utmana och ifrågasätta för att få fram den bästa 
lösningen.

Styrelsen fortsätter att ställa tydliga krav på vatten-
polon och konstsimmet för att få bekräftat om det 
finns potential att lyfta deras idrottsliga standard. 
Styrelsen menar att dessa två discipliner måste foku-
sera verksamheten mot fler utvecklingsinsatser. 

Högklassiga internationella 
evenemang
Arena Diving Champions Cup genomfördes på ett 
mycket bra sätt med flera mycket goda svenska hopp-
insatser. Tävlingarna direktsändes i TV.  FINA/Are-
na Swimming World Cup (WC) i simning flyttades 
till november med många fina svenska insatser och 
flera grensegrar. Tävlingarna direktsändes i SVT 24 
och sändes i sammandrag i efterhand i SVT. World 
Cup sändes i drygt 20-talet utländska TV-bolag. 
Båda tävlingarna ägde rum i Eriksdalsbadet, natio-
nalarenan för svensk simidrott, och blev två orga-
nisatoriska fullträffar. WC i simning visar tyvärr 
alltjämt på ett negativt  ekonomiskt resultat. Men det 
finns en ekonomisk uppsida för kommande år.

NM Masters ägde rum i Bollnäs som ett led i att 
stärka masterssimningen. Simförbundet beslutade att 
ansöka hos FINA om att få arrangera Masters-VM 
2010 med Göteborg och Borås som arrangörsstäder.

Stort antal nationella evene-
mang
Under ett verksamhetsår genomförs inte mindre än 
18 mästerskapstävlingar runt om i landet. Det är ett 
omfattande arbete att vara mästerskapsarrangör och 
de flesta arrangemang håller mycket hög klass. 
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I november arrangerades World Cup i simning i Eriksdalsbadet i Stockholm. 
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Upprustningsbehov på anlägg-
ningssidan
Upprustning av simhallar är en av förbundets viktigas-
te frågor att arbeta med. Flera simhallar har tvingats 
stänga helt, vilket fått mycket allvarliga konsekvenser 
för möjligheterna att bedriva fortsatt simidrott. Även 
allmänheten har påverkats negativt. 

Malmö är det mest flagranta fallet när ”Aq-va-kul” 
tvingades stänga. Sent omsider har politikerna vaknat 
och nu byggs badet om till en simhoppsanläggning. 
Det är bra, men nu måste det till en fullt utvecklad 
simanläggning också.
Tyvärr visar alltför många anläggningar på begynnan-
de sönderfall och stora kapitalkrävande renoveringsbe-
hov. En förutsättning för att vi ska bedriva meningsfull  
bredd- och tävlingsidrott är att vi har tillräckligt många 
och kvalitativa simanläggningar. 

Under året har SSF haft stödjande kontakter med 
cirka 20 föreningar och noga bevakat vad som händer 
på området för att kunna medverka i samband med 
nybyggnationer och annat. Vi är medvetna om att det 
på det här området finns en klar förbättringspotential. 
Simförbundet måste bli mycket mer aktivt i dialogen 
med riks- och lokalpolitiker. Simidrotten behöver både 
nya och upprustade anläggningar.
 

Idrottspolitiskt arbete
Simning tillsammans med fotboll, friidrott, ishockey 
och skidor hade motionerat till SOK:s, RF:s och SISU:s 
årsstämmor om en översyn av den svenska idrottsor-
ganisationen. SOK:s årsmöte beslutade att inte bejaka 
utredningen, vilket RF och SISU däremot gjorde vid 
sina stämmor. Under året drogs utredningen igång 
och Simförbundet deltar i både referensgrupp och 
arbetsgrupper. Vi blev också inbjudna att som ett av tre 
idrottsförbund medverka i en dialog med idrottsminis-
tern där bland annat frågor om ungdoms- och elitidrott 
diskuterades. 

Satsning på kommunikation
Styrelsen har prioriterat förbundets kommunikation 
genom att anställa en kommunikationschef med 
uppdraget att förbättra den interna kommunikationen, 
utveckla hemsidan, offensivare bearbetning av mass-

medierna och att bli aktivare 
i opinionsfrågor samt att ge 
ut ett nytt simidrottsmagasin 
(AQUA). Det är ingen tve-
kan om att vi blivit bättre på 
detta område och därigenom 
fått ökad genomslagskraft 
hos politiker trots ett alltmer 
konkurrensutsatt mediebrus. 
För närvarande pågår ett 
arbete med att förnya SSF:s 
hemsida såväl visuellt som 
strukturellt. Parallellt med 
detta arbete tas ett nytt in-
tranät fram för målgrupper-
na SSF-anställda, förtroen-
devalda, medlemsföreningar 
och SDF. 

Tyvärr drabbades simidrotten av ett dopingärende, då 
en aktiv intagit förbjuden substans och vederbörande 
fick två års avstängning. SSF arbetar oförtrutet vidare 
med omfattande informationsinsatser i alla led och 
självfallet är ambition och vision nolltolerans mot all 
form av dopning.

Utvecklingsmöjligheter genom 
Handslaget/Idrottslyftet
Vid halvårsskiftet bytte Handslaget namn till Idrotts-
lyftet. Staten via RF tillför svensk simidrott tio miljo-
ner kronor inom detta område motsvarande ett kalen-
derår. Det är ett enormt resurstillskott till simidrotten. 
Merparten av medlen hamnar i föreningarna, vilket 
är utmärkt. Därigenom kan vi utveckla vår idrott och 
möjliggöra satsningar som annars inte skulle ha blivit 
av. Centralt har Simförbundet tillförts ett par miljoner, 
som vi avsätter till specifika utvecklingsinsatser på 
områdena simkunnighet, ledarrekrytering och fort-
bildning, riktade insatser i idrottskommittéerna m m. 
Det blir ett fortsatt prioriterat område framöver, då vi 
bedömer att dessa satsningar från staten kommer att 
fortsätta åren framöver. 

Simförbundet har avsatt särskilda medel för att utveck-
la Ungdomsrådet för att se till att vi får med ungdomar 
som vill starta en ledarkarriär inom simidrotten. Vi 
behöver deras friska syn på verksamheten och de utgör 
en stor resurspotential som vi inte kan eller vill vara 
utan. 

Utveckling av administration 
och ekonomi
Vi arbetar ständigt med att utveckla och anpassa 
förbundets centrala organisation. Ett led i detta är en 
översyn av Organisation och central ledning. Det gäller 
att använda våra knappa resurser på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt.

Det ekonomiska utfallet 2007 blev ett marginellt 
underskott på cirka en procent av den totala omsätt-
ningen. Vi nådde inte upp till styrelsens ambitioner 
om att öka simmärkesförsäljningen med 20 procent, 
inte heller att resursanskaffningen skulle öka med 600 
000 kronor. Det egna WC-arrangemanget var nollbud-
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Svenska Simförbundets styrelse �007. Fr 
v Anki Gustafsson, Christer Magnusson, 
Pia Zätterström, Bengt Jönsson, Sven von 
Holst, Jan Olsson (GS), Susanne Brokop 
och Marcus Ekman. Saknas på bilden gör 
Rolf Alm och Sofia Garametsos.
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geterat och styrelsen var mycket väl medvetna om 
att det skulle bli svårt att få den att ge ett överskott. 
Underskottet blev i nivå med det totala underskottet 
för 2007. Vi måste också utveckla och förbättra den 
ekonomiska uppföljningen. 

Simförbundet är naturligtvis mycket tacksamma för 
och beroende av det ekonomiska stöd som Sveri-
ges Olympiska Kommitté tillför simningen och 
simhoppningen. Det ger dessa två idrotter extra 
möjligheter som annars inte kunnat genomföras. 
Även vissa individer får direktstöd av SOK. De är en 
positiv pådrivare och kravställare för våra internatio-
nella elitsatsningar. 

Aktivt jämställdhetsarbete
Under våren tillsatte styrelsen en jämställdhetsgrupp 
med uppdrag att arbeta fram ett förslag till Jäm-
ställdhetsplan för SSF. Detta som en direkt följd av 
beslut på Riksidrottsmötet 2005. Arbetet har grundat 
sig på den modell som RF presenterat och som anger 
takten för vissa jämställdhetsmål i specialförbundet. 
Det är viktigt att SSF centralt går före och visar 
vägen. Årsmötesbeslut 2006 och 2007 har redan 
tagits om könsfördelning vad gäller sammansättning 
i styrelse, valberedning och ansvarsnämnd.

I planen framgår vikten av att påverka SDF och 
föreningar att tydligare lyfta jämställdhetsfrågorna i 
deras arbete. Det ska ske genom kontinuerlig diskus-
sion och framtagning av utbildningsmaterial och 
verktyg för att underlätta arbetet. SSF ska ta vara på 
de tillfällen som finns där vi möter företrädare för 
SDF och föreningar. Ett exempel är att ta upp frågan 
och beskriva arbetet vid varje Simförbundsmöte.

Långsiktiga samarbeten
Vi är glada över att vi fått nya samarbetspartners 
genom Framfood och Resebolaget. Våra långsiktiga 
och omfattande samarbeten med E.ON och Speedo 
fortsätter i positiv anda och är betydelsefulla för våra 
möjligheter att vidareutveckla simidrotten. De har 
båda varit mycket aktiva. Vi behöver emellertid få 
in ännu fler partners om vi ska kunna tillföra våra 
idrottskommittéer nya medel. Styrelsen anser att vårt 
varumärke måste ge en högre utdelning. Vi måste 
ännu tydligare tala om våra kärnvärden och vad de 
står för och vilken samhällsnytta de ger. 

Ny IT-strategi
Styrelsens nya arbetsgrupp för IT-strategiska frågor 
har till uppgift att uppdatera, konkretisera och 
formulera en ny övergripande IT-strategi för SSF, 
vilken nu antagits av styrelsen. 
Målet med IT-strategin är att vara vägledande i ar-
betet med att möjliggöra bättre service, kvalitet och 
effektivitet på alla nivåer inom hela SSF. Strategin 
innebär att SSF aktivt ska styra över den information 
som behövs för att följa upp och kontrollera verk-
samheten. Det innebär i praktiken att SSF kommer 
att styra och påverka utvecklingen av de resultat- 
och tävlingsrelaterade IT-systemen som används 

idag – Octo Statistik, Octo Open, WinGrodan och 
Grodan. Det innebär också att SSF ska påverka 
utvecklingen och styra användningen av IT-stöd för 
medlemsregister, roller inom organisationen samt 
anläggningar. För detta IT-stöd är RF:s kommande 
idrottsadministrativa system tänkt att användas. 

Strategifokus i framtidsut-
redningen
Förbundsmötet gav styrelsen i uppdrag att vid mötet 
2008 presentera en övergripande målsättning och 
strategi för de idéer kring prioriterad verksamhets-
inriktning som framkommit i Framtidsutredningen. 
Styrelsen har genomfört flera strategidiskussioner 
med SISU Idrottsutbildarna som processpartner. Ar-
betet har varit intensivt, intressant och utvecklande. 
Helt klart står svensk simidrott inför flera viktiga 
utmaningar i framtiden. 

Styrelsen har prioriterat områdena simkunnighet, 
anläggningar, ledare, träna och tävla samt den egna 
organisationen. Vilka mål, strategier och konkreta 
åtgärder som ryms inom dessa områden ska styrel-
sen fastställa i den nya strategi- och verksamhets-
planen 2009-2012. Arbetet har också utmynnat i att 
styrelsen under året tillsatt en arbetsgrupp för att 
förbereda förslag till förändringar av simförbundets 
demokratiska organisation.

Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack våra 
samarbetspartners och Eriksdalsbadet för allt värde-
fullt stöd. Till massmedierna för ett gott samarbete 
samt till hela simidrotts-Sverige för alla ideella 
insatser och allt vardagsslit som utgör kärnan i hela 
vår verksamhet. Nu ser vi fram emot ett spännande 
2008.

Simkunnighet står högt upp på agendan för såväl Simförbundet som 
förbundets huvudsponsor E-on. I samband med SM i juli arrangerades 
en simkunnighetsdag i gemensam regi.
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SIMNING
Framgångsrikt simår
2007 kan summeras som ett av de mest framgångs-
rika åren sedan millennieskiftet. Året har inneburit 
deltagande på såväl NJM, EJM, UVM, EM, WC, VM 
och många internationella tävlingar. Det har varit högt 
ställda målsättningar till samtliga mästerskap och till 
största delen har målen uppnåtts. Under året har en av 
våra stjärnor lyst klarare än de övriga och det är The-
rese Alshammar som vid VM i Melbourne vann både 
guld och silver, samt senare under sommaren satte 
världsrekord i långbana. Säsongen krönte hon sedan 
med seger i World Cup. Det var dock inte bara Therese 
Alshammar som gjorde resultat av världsklass. Stefan 
Nystrand med brons från VM i Melbourne, guld på 
kortbane EM i Debrecen, samt världsrekordsimningar i 
Berlin i samband med World Cup är också av världs-
klass. Hans största bedrift under året var nog ändå i 
Paris, där han som andre man genom alla tider sim-
made under 48 sekunder på 100 frisim.  

Ny generation framgångsrik 
på World Cup 
WC i Stockholm är en simfest på flera plan och i sin 
nya tappning med nya mer medialt gångbara regler var 

det två härliga dagar publiken fick uppleva. Re-
sultatmässigt är det värt att nämna förutom The-
rese Alshammars och Stefan Nystrands framfart 
Petra Granlunds genombrott. Hennes tid på 200 
frisim var bara 1,5 sekunder över världsrekordet. 
Tillsammans med flera andra visade Petra att 
det bakom våra etablerade simmare finns en ny 
generation födda andra hälften av 80-talet och 
början av 90-talet. Sarah Sjöström född 1993 är 
ett av flera sådana exempel och hon vann bland 
annat en bronsmedalj på 100 fjäril när WC 
avgjordes i Sydney.   

Svenskt Grand Prix 
GP 2007 har avverkats med GP 1 på flera platser i 
december 2006 samt GP 2 i Göteborg, GP 3 i Stock-
holm och GP finalen i Simrishamn. Alla tävlingarna 
har gått i 50m bassäng. GP-segrare blev Lars Frölander 
och Rebecca Ejdervik. Finalen i Simrishamn var trots 
vädergudar, krånglande startpallar en arrangörsmässig 
succé.   

Rekord-VM i Melbourne 
VM i Melbourne blev ett av de bästa VM någonsin av 
ett svenskt simlandslag. Förutom tre medaljer blev det 
13 svenska rekord och lika många finalplatser samt 
16 semifinaler. Dessutom blev Sverige 8:e nation i 
den officiella poängtävlingen och nia i den inofficiella 
medaljligan. Över 75 procent av de 20 simmarna satte 
personliga rekord och två veteraner Lars Frölander och 
Anna-Karin Kammerling var dessutom nära sina per-
sonliga. Vi startade i fyra lagkapper och alla lag kom 
till final samt satte svenskt rekord i såväl försök som 
final. Eva Berglund vårt OS-hopp i öppet vatten ge-
nomförde också VM med bravur, åttonde plats på 5 km 
samt tionde plats på den olympiska distansen 20 km. 

VM-facit. Guld: 50m fjärilsim damer Therese Alsham-
mar. Silver: 50m frisim damer Therese Alshammar. 
Brons: 50m frisim herrar Stefan Nystrand 

Mare Nostrum
Ett tjugotal av våra landslagssimmare tävlade tradi-
tionsenligt i någon eller några av tävlingarna Mare 
Nostrum, (Monte Carlo, Canet och Barcelona), 7 
kullars Trofé. Bland många bra resultat lyser förstås 
Therese Alshammar världsrekord i Barcelona starkast. 
 

Universiaden i Bangkok
Universiaden är för universitetsstuderande ungdomar 
mellan 17-28 år. Förutom simning finns ytterligare 
ett 15-tal idrotter på programmet. Det var cirka 8 000 
aktiva från 158 länder så tävlingen är i sitt upplägg och 
format precis som ett olympiskt spel. För att stimulera 
studier och elitsatsning samt uppleva OS-formatet är 
denna tävling som avgörs vart annat år mycket lämplig. 
Sverige har redan anmält sitt intresse för 2009. Detta 
var första gången som Sverige ställde upp som ett 
landslag (tio simmare). Enskilda svenska simmare har 
tidigare deltagit i tävlingen. Resultatmässigt var presta-
tionerna för vårt vidkommande svaga.

Open de Paris
VM i Melbourne avgjordes redan i mars vilket innebar 
att Open de Paris fick bli den största tävlingen för den 
europeiska eliten sommaren 2007. För svensk del var 
det Stefan Nystrands fantastiska 47,91 som var den 
tävlingens absoluta höjdpunkt. Sverige deltog med yt-
terligare tio simmare.
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Japan International i Shiba
Vi deltog också med sju simmare i Shiba en flermiljon- 
stad alldeles bredvid Tokyo. Tävlingen visade upp 
den bredd som finns i japansk och koreansk simning. 
25 länder däribland Australien deltog. Vårt deltagan-
de var ett led i förberedelserna för OS i Peking.

Världsrekord på EM
Nytt världsrekord i år igen för grabbarna på 4x50 
frisim och fyra guldmedaljer var höjdpunkterna vid 
kortbane-EM i ungerska Debrecen. Totalt tog de 
svenska simmarna åtta medaljer. 

EM-facit. Guld: 50 m frisim herrar Stefan Nystrand, 
200 m frisim damer Josefin Lillhage, 50 m fjärilsim 
damer Anna-Karin Kammerling, 4x50m frisim her-
rar (Marcus Piehl, Petter Stymne, Stefan Nystrand 
och Per Nylin), världsrekord. Silver: 100m frisim 
Stefan Nystrand, 4x50m medley damer (Magdalena 
Kuras, Hanna Westrin, Anna-Karin Kammerling 
och Josefin Lillhage). Brons: 100 frisim damer Jose-
fin Lillhage, 4x50 frisim damer (Magdalena Kuras, 
Anna-Karin Kammerling, Claire Hedenskog och 
Josefin Lillhage).

Sammantaget ett mycket bra EM som fick avsluta en 
mycket lyckad säsong för landslaget.

Ungdoms-OS Belgrad
15 simmare, åtta tjejer och sju killar representerade 
Sverige i Belgrad och ungdoms-OS. Resultatmäs-
sigt blev det ett bra ungdoms-OS, med sex medal-
jer varav ett guld, två silver och tre brons samt 18 
A-finaler. Sarah Sjöström som blev guldmedaljör på 
100 frisim utsågs till simtävlingarnas bästa kvinnliga 
simmare genom prestationen på 100 frisim. 

6-nationers i Madrid
Målet med tävlingen är att samla truppen och tävla 
på hög nivå under träningsperiod samt att möta kon-
kurrenterna inför EJM. Placeringsmässigt blev det 
en jumboplats för Sverige, en poäng efter Grekland. 
Martina Granström och tjejlaget på 4x100 frisim, 
stod för medaljerna på damsidan samt David Lars-
son med seger på 50 frisim. Facit blev 16 personliga 
rekord på 53 lopp (30 procent). 

NJM (�5 m) på Färöarna
Sverige dominerade som vanligt NJM trots en något 
mindre trupp än vanligt.

EJM i Antwerpen  
Efter en uttagning i Stockholm med fina resultat var 
det 17 simmare, sju killar och tio tjejer, som togs ut, 
individuellt eller i lag. Målet för EJM var att simma 
på personbästa och gå till final på huvuddistanserna. 
Sverige blev 12:a i den inofficiella medaljstriden 
bland 40 deltagande länder. 

Pretoria
Som ett led i förberedelserna för VM i Australien 
och OS i Peking genomfördes ett 14 dagar långt lä-
ger på hög höjd (1600 m) i Pretoria, Sydafrika. Ton-
vikten på lägret var att göra så individuella upplägg 
som möjligt och mycket teknikövervakad träning.

Australien
Inför VM i Melbourne åkte laget till Australien 
drygt två veckor före för att klara såväl tidsomställ-
ning som värmeacklimatisering. Lägret genomfördes 
dels i Melbourne men också norr om Brisbane. 

Landslagssamlingar
Landslagssamlingar har genomförts av såväl senior-, 
som ungdoms- och juniorlandslaget. Ungdoms- 
och juniorlandslaget har under 2007 skötts av två 
tremannagrupper istället för en renodlad junior/ung-
domskapten.

SOK satsar på simning
SOK har genom åren satsat mycket pengar på 
simning - så också 2007. Förutom individuellt stöd 
och lagstöd satsar de numera på en forsknings- och 
utvecklingstjänst helfinansierad av SOK. Tjänsten 
innehavs av Magnus Kjellberg och rapporter om 
arbetet finns förutom kravanalysen och utveck-
lingstrappan att läsa om på SSF:s hemsida. Värt att 
nämna i anslutning till den här satsningen är träning 
på hög höjd som under 2007 har omfattat två tre-
veckors perioder och ett tiotal simmare. Under året 
har en kraftig expansion skett när det gäller filmning 
och teknikanalys för landslagssimmarna.

Förbundskapten Thomas Jansson har tillsammans 
med övriga nordiska förbundskaptener fortsatt sam-
arbetet i frågor rörande utveckling av de nordiska 
landslagen. Thomas Jansson har under året varit i 
såväl Australien, Italien, Holland, Japan, Thailand 
och Kina för att förberedelserna ska vara så optimala 
som möjligt inför kommande olympiska spel.
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Mästerskapstävlingar �007
Årets kortbane-JSM avgjordes i Eriksdalsbadet i 
Stockholm 1-4 februari. Höjningen av junioråldrarna 
till 20 år för såväl herrar som damer bidrog till ett 
rekordfyllt JSM.

Sommarens Sum-Sim simmades på Lindängsbadet 
i Malmö 28/6-1/7. 21 nya Sum-Sim-rekord slogs. 
LASS vann klubbstriden.  

Halmstad och SK Laxen stod som värd för årets 
långbane-SM/JSM 25-29 juli. Gabriella Fagundez, 
SK Ran satte svenska rekord på såväl 400 fritt som 
1500 fritt med tiderna 4.11,02 och 16.39,98. Stefan 
Nystrand förbättrade rekordet på 100 fritt till 48,70 
på startsträckan i lagkappen där hans klubb SK 
Neptun förbättrade Karlskronas 17 år gamla rekord 
på 4x100 fritt. Nya rekordet lyder 3.21,42. Väsbys 
damer slog dubbla rekord på 4x100 och 4x200 fritt. 
Det blev även åtta juniorrekord. Individuellt satte 
Christoffer Wikström rekord på 200 fritt och i 
lagkapp Helsingborgs killar på 4x200 fritt, Upsalas 
herrar på 4x100 medley (två ggr), LASS damer på 
4x200 fritt (två ggr) och av Täbys damer på 4x100 
medley. Bästa förening såväl på junior- som seniorsi-
dan blev LASS. 

Årets kortbane-SM gick i Jönköping 22-25 novem-
ber. Åtta svenska seniorrekord och fyra juniorre-
kord förbättrades under SM-tävlingarna. Gabriella 
Fagundez fortsätter utvecklas på långdistans, rekord 
på 400 fritt till 4.03,97 och 800 fritt till 8.25,72. 
Simon Sjödin blev historisk genom att som första 
svensk simma under två minuter på 200 medley då 
han sänkte rekordet till 1.58,78. SK Neptuns herrar 
förbättrade samtliga em lagkappsrekord. LASS blev 
åter bästa förening. 

Sum-Sim avslutade årets mästerskap. Riksfinalen gick på 
Valhallabadet i Göteborg 8-9 december. Det blev tio nya 
Sum-Sim-rekord. Bästa förening blev LASS, som där-
med blev bästa förening vid samtliga mästerskap 2007.

Simiad för alla
Simiaden är första simtävlingen i vår linje som går 
mellan Simiaden och SM. Simiaden som avgörs 
på våren kan avgöras i försök och final. Det vikti-
gaste är att alla ska få ställa upp på denna tävling i 
försöken då vi inte vill begränsa antalet deltagare i 
försöken eller på de platser där man kör direkt final. 

Vi ska värna om denna tävling även i framtiden och 
försöka utveckla den som en ännu bättre integre-
rad del i vårt tävlingsprogram i framtiden. Detta är 
tillsammans med Sum-Sim region vår klart största 
simtävling.

�5 ungdoms GP
SSF har under 2007 tillsammans med 35 st arrangö-
rer genomfört UGP i Sverige. Vinnarna fick sina 
priser under SUM-SIM riks i Göteborg. 

Höjd ålder för regionsläger
Vi har nu ändrat åldrarna på regionsläger för att få en 
bättre åldersstruktur på verksamheten. Vi vill att man 
ska vara mogen för uppgiften plus att vi vill vänta 
med premieringen till att bli uttagen till dessa läger 
lite längre upp i åldrarna. Nu är lägren för simmare i 
åldern 14-18 år. Deltagarna är med på två läger höst 
och vår. Vi kommer att fortsätta att satsa på dessa läger 
genom möten och samtal med dem som är regionsan-
svariga. 

Fortsatt tävlingsplanering
Arbetet med tävlingsplanering 2009-2012 fortsatte 
under 2007. En arbetsgrupp med bred representation 
ur såväl ett geografiskt som nivå- och erfarenhets-
mässigt perspektiv tillsattes för att arbeta med det 
material som samlats in under 2006. I samband med 
GP i Stockholm, GP-finalen i Simrishamn, Sum-Sim i 
Malmö och SM i Halmstad bjöds tränare och ledare in 
till informations- och diskussionsmöte kring tävlings-
planeringen. SK:s slutliga förslag presenterades vid 
tränarkonferensen i september. Del ett av dokumen-
tet ”Tävlingsplanering 2009-2012”, det som gäller 
säsongsplaneringen, presenterades för styrelsen under 
september. 

Konferens om kommunika-
tion
Under året genomfördes en konferens för både sim-
tränare och simlärare i Nacka den 21-23 september. 
Temat för konferensen var kommunikation och det 
gavs både storföreläsningar för samtliga deltagare och 
mindre workshops för respektive kategori. 

�5 nya kursledare
Under hösten 2007 genomfördes en kursledarutbild-
ning i Stockholm. Där utbildades 25 nya kursledare.   
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Kick off för babysim
Kick off dagar har genomförts under våren i Stock-
holm, Göteborg och Malmö. Det var totalt cirka 50 del-
tagare varav fem kom från de nordiska grannländerna 
Danmark och Finland. 

Fortbildning för simlärare
Under våren genomfördes fortbildning för simlärare 
i Stockholm. Innehållet var bland annat information 
om Simlinjen samt de metoder och synsätt SSF har på 
siminlärning. Cirka 20 simlärare deltog.  

Kartläggning för ökad kvalitet
Under andra halvåret påbörjades en kartläggning 
av SSF:s verksamhet för barn och ungdomar inom 
simning. Syftet är att säkerställa kvalitet och även upp-
märksamma inom vilka områden det behöver upprättas 
riktlinjer för att öka kvaliteten och därigenom öka kon-
kurrenskraften gentemot andra aktörer som bedriver 
samma eller liknande typ av verksamhet. 

Granskning av simlärarbok
Under året har arbetet med den nya kurslitteraturen 
för vår simlärarutbildning avslutats. Boken utkommer 
under första halvåret av 2008. Författare till boken 
är Carola Sjödin och framtagandet av boken sker i 
samarbete med SISU Idrottsutbildarna. SK har varit 
delaktiga i granskning av fakta och innehåll. Boken 
presenterades bl a under Skolforum, en mässa för 
personal inom skola och barnomsorg, på Älvsjömässan 
i slutet av oktober.

Ny utbildningsstruktur 
Under året har arbetet påbörjats för att utvärdera ju-
nior/seniortränarutbildningen. Intervjuer har genom-
förts under Sum-Sim och SM för att få en riktning för 
utbildningen framöver. Det har också diskuterats om en 
tränarlicens för att få en tydlighet i vad simtränare kan 
samt att vi får en tydlighet i vilka som har gått utbild-
ningar och även vill utveckla sin kompetens och sitt 
kunnande. Beslut har tagits om en utbildningsstruktur 
där man inte bara kan utbilda sig ”uppåt” i en hierarkisk 
trappa utan även vertikalt, t ex att man utvecklar sig 
som ungdomstränare. Inledande samtal har tagits med 
högskolor och universitet på olika ställen i Sverige.

Internationella konferenser
Studiebesök ASCTA. ASCTA anordnar årligen en 
gemensam konferens för simlärare och simtränare i 
Queensland, Australien. För SK:s räkning deltog An-

neli Blomberg och Barbro Olsson under tre dagar i den 
delen som berörde simundervisning. Under resan be-
söktes även sju simskolor mellan Sydney och Brisbane. 

Studiebesök ASCA (American 
Swimming Coaches Association)
I slutet av augusti samlades ett gäng svenska simträna-
re i San Fransisco där vi började en studieresa söder ut 
med besök på både universitet och privata klubbar. Vi 
fick tillfälle att studera det amerikanska simsystemet 
med skolor och privata klubbar.  Det var varierat utbud 
av föreläsare både coacher och mer styrelsefolk som 
pratade för oss. San Diego och ASCA konferensen var 
resans mål. Nästan 2 000 personer deltog. Här var alla 
toppcoacherna representerade antingen som föreläsare 
eller deltagare. 

Vita Fläckar/distriktsbesök
I början av 2007 avslutades arbetet med skriften Vita 
Fläckar – Svensk simning från norr till söder. Som ett 
led i det arbetet har SK under året träffat simdistrikten 
Västsvenska, Stockholm, Skåne , Blekinge och Da-
larna, för förutsättningslösa diskussioner om distrik-
tets verksamheter och tankar om framtiden.

Administration 
Simkommittén har bestått av Barbro Olsson, ordfö-
rande, Anneli Blomberg, Lena Andersson-S, Robert 
Johnsson, Henrik Forsberg, Jens Fridorff, och Pär 
Hyss. Simkommittén har genomfört tio möten.

Simgymnasiet i Nyköping
Nyköpings simgymnasium har under året haft 22 
elever varav två från Åland. Fyra elever tog examen 
vid vårterminens slut. En elev valde att flytta från sim-
gymnasiet efter åk 1. Vid höstens antagning fanns 15 
ansökningar. Sex av dem antogs. Helena Frii anställdes 
på heltid som husmor på internatet i januari. Ulf Kaus-
tinen slutade sin tjänst som huvudansvarig tränare i 
juli. Gunnar Fornander tillträdde som ansvarig tränare 
på deltid i november och på heltid fr o m  den 15 de-
cember. Under våren genomfördes ett läger på Åland. 
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SIMHOPP
Framgångsrikt simhoppsår
Svensk simhoppning har ännu en gång gjort ett fan-
tastiskt idrottsår. Ett år som började med en rivstart, 
först var Arena Diving Champions Cup följt av VM 
i Melbourne. Därefter följde en tävlingssäsong med 
många fina resultat både på nationell och på interna-
tionell nivå, ungdom som senior. Vi har också arbetat 
vidare med utveckling av vår utmanarsatsning på 
ungdomssidan samt förädling och utveckling av vår 
landslagspärm. Den internationella representationen 
på funktionärssidan har också varit god.

Fyra nationella mästerskap
Hoppkommittén har tillsammans med lokala ar-
rangörer genomfört fyra nationella mästerskap.
Inomhus-SM i Göteborg, utomhus-SM i Stockholm, 
Junior-SM i Karlskoga samt Ungdoms-SM i Jönkö-
ping. Det har även genomförts två regionfinaler, en i 
Västerås och en i Linköping.

Största VM-laget
Året startade med vårt eget arrangemang, Arena Di-
ving Champions Cup. Ett silver i höga hopp genom 
Elina Eggers, ett silver i parhoppning från tre meter 
genom Anna Lindberg och Martina Andrén samt 
en bronsmedalj på tre meter genom Anna Lindberg. 
VM i Melbourne följde därpå. Laget till Melbourne 
är det största lag som Sverige har representerat med 
vid ett VM. Resultatet från VM blev en OS-plats, två 
fjärdeplatser, en femte och en elfte plats i parhopp-
ning, en sjuttondeplats i höga för damer, en semifinal 
plats på en meter herrar, vilket är ett bra VM-resultat. 
Visst kunde det ha varit bättre, men det visar att vi är 
på rätt väg. Svenska hoppare har deltagit i tre Grand 
Prix tävlingar: Zhuhai i Kina samt Madrid och Rom. 
Vid dessa tävlingar blev det bara en medalj, ett brons 
till Anna Lindberg i Kina. 

På ungdomssidan var EJM och 6 Nationers i Karls-
ruhe de två största tävlingarna. EJM blev inte vad vi 
hade hoppats - de stora framgångarna uteblev, dock 
får vi glädjas åt personliga resultaten som uppvisa-
des. Tyskland och Karlsruhe blev däremot bättre. 
Här tog Sverige genom Alexanders Andresen ett 
guld på en meter och Christoffer Eskilsson tog ett 
brons på tre meter. Sverige stod som värd för NM/

NJM i Jönköping. Om vi sammanfattar tävlingen så 
kan vi nog säga att Sverige var ganska överlägsna 
som nation, men Norge är på stark frammarsch, så vi 
får se upp i framtiden. 

Sedan är vi framme vid våra utmanare som har del-
tagit vid Talent Cup i Aachen, Tyskland.
En tävling som samlar Europas talanger vid ett till-
fälle för att få mötas och samtidigt få utveckla och 
visa upp sina simhoppskunskaper.

Nytt tränarmaterial
Hoppkommittén arbetar med att se över och ut-
veckla ett nytt tränarmaterial. Detta sker i samarbete 
med tränarkåren i Sverige. Utmanarsatsningen på 
ungdomssidan fortsätter. Arbetet med landslagspärm 
genomgår hela tiden en förändring. Pärmen ska vara 
ett levande material som hela tiden är under översyn. 

Utbildning röd tråd
Hoppkommittén har haft regelbundna möten under 
året. Utveckling och utbildning följer som en röd 
tråd i kommitténs arbete. Diskussioner har förts om 
hur vi ska kunna öka vår funktionärsstab, genom 
utbildning och/eller genom olika utvecklingsprojekt.

Stark framtidstro
Svensk simhoppning har arbetat mot de uppsatta 
mål som står i flerårsplanen. Vi har kanske inte nått 
ända fram vid alla tillfällen, men med fortsatt arbete 
hoppas vi att vid periodens slut nått längre. Vi har 
en stark framtidstro. Men en sak är mycket tydlig, 
den väg som vi nu börjat kommer vi att fortsätta på. 
Svensk simhoppnings värdegrunder ska stå starka 
även när det blåser hårt.     
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Ulrika Knape Lindberg, förbundskapten i simhopp.
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VATTENPOLO
Ny polokommitté
Under 2007 har en ny Polokommitté ägnat mycket 
tid åt att hitta nya arbetsformer och lägga grunden för 
ett bredd- och utvecklingsarbete. Under våren 2008 
startar arbetet med att få flera klubbar, skolor och andra 
intressenter att ta upp polo på verksamhetsprogram-
met. Besök i klubbar och skolor har visat att polon har 
en stor attraktionskraft och kan bidra till att ungdomar 
kan få ett alternativ när intresset för simträning avtagit. 
Sannolikt kan vattenpolo också attrahera ungdomar i 
yngre åldrar genom möjligheten att få pröva på idrotten 
under mer lekfulla former.

Stockholm utmanades
Stockholms position som Sveriges bästa polodistrikt 
har utmanats av klubbar både från Östergötland och 
Skåne. På herrsidan försvarade Hellas sin titel mot 
uppstickaren från RAN, Malmö, medan Järfälla fick 
sträcka vapen mot LASS, Linköping efter tre final-
matcher på damsidan. På junior- och ungdomssidan 
delades mästerskapens första- och andraplatser mellan 
LASS och SKK. I UEM-kvalet lyckades Sverige inte 
nå slutspelet, men det oavgjorda resultatet mot Ukraina 
var en stor framgång.

Hellas försvarade SM-titeln
Årets SM-finaler i vattenpolo spelades i maj i Er-
iksdalsbadet. SKK missade årets final, men visade i 
bronsmatchen mot ett ännu yngre LASS att ett starkt 
föryngrat SKK snart kan vara tillbaka i SM-finalsam-
manhang. I stället var det RAN, Malmö och Hellas, 
som gjorde upp om SM-titeln. Hellas större rutin och 
bredare spelartrupp gjorde att de kunde försvara sin 
titel efter två raka segrar. I damfinalen såg vi för första 
gången ett nytt lag överst på prispallen. Efter ett par 
år av hårt arbete var det dags för LASS att besegra 
Järfälla efter tre hårda finalmatcher. 

Årets JSM–final spelades i Linköping i juni. LASS kla-
rade favorittrycket mot SKK i finalen, som vanns med 
9-6. Övriga lag ligger tyvärr långt efter finalisterna.

I Ungdoms-SM B, som avgjordes i samband med SM-
finalen i maj i Eriksdalsbadet var SKK överlägsna och 
besegrade LASS i finalen med 16-10. Någon Ungdoms-
SM A-final har inte spelats under 2007.

Den internationella Trettondagscupen för herrar och 
damer spelades i Järfälla och i juni deltog över 20 nord-
iska ungdomslag i Järfälla och PK:s Upptramp Cup. I 
september arrangerade SKK den 3:e upplagan av Tho-
mas Fjärrstad Memorial till minne av pololegendaren. 
Ängelholm VP arrangerade sin traditionella November-
cup med över 30 lag från hela Norden och Tyskland. En 
nyhet för året var den nya spelformen beachvattenpolo, 
där den första Beachpolocupen spelades i Linköping i 
augusti med över 100 deltagare i fyra klasser.

Få internationella aktiviteter
Damlandslaget deltog under 2007 i en internationell 
turnering i Tavira, Portugal. De svenska damerna 
lyckades vinna över Schweiz och spelade bra mot både 
Portugal och Tjeckien. I november spelades NM för 
damer i Stockholm, men tyvärr deltog bara Sverige 
och Finland. I Champions cup i Nice deltog de svenska 
mästarinnorna från Linköping som enda svenska lag i 
någon av de LEN-arrangerade cuperna. 

För herrlandslaget var 2007 ett tunt år på den internatio-
nella arenan. Det enda framträdandet var i 6-nationers 
i Genève i februari. I NJM i november deltog bara lag 
från Finland och än en gång visade vi att gapet till Fin-
land är stort. De inofficiella mästerskapen vanns i över-
lägsen stil av Sverige. I de Öppna Nordiska Mästerska-
pen för klubblag vann oväntat LASS unga elitserielag en 
spännande finalmatch mot Slagelse från Danmark.

Utbildning av framtida ledare
Den grundläggande utbildningen har skett genom för-
bundets ”Simidrott Grund”-utbildning, där vattenpolo 
ingår som en viktig del.

I februari arrangerades en teknikutvecklingskurs i Er-
iksdalsbadet med 25 deltagare och i oktober genomför-
des en elitdomarkonferens med 15 domare i samband 
med NM för klubblag. Årets Pololedarkonferens med 
25 deltagare arrangerades i september i Linköping. 

Förstärkning av polokommittén
Polokommittén arbete har letts av Gunnar Cornelius, 
som fick styrelsens uppdrag att förstärka och förändra 
kommitténs innehåll och arbetsformer. Kommittén 
har framför allt diskuterat hur uppdraget att bredda 
och utveckla vattenpolon ska förvaltas samtidigt som 
utbildningsverksamheten måste förnyas. 
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KONSTSIM
Satsning på utveckling.
Under konstsimsåret 2007 har det utvecklingsarbete 
som initierats 2006 fortsatt och tagit fastare form. 
Arbetsgrupper med representanter för klubbarna har 
bildats inom tre områden: utbildning, samarbete med 
simningen samt konstsimscentrum. Under året blev 
konstsimsverksamheten i en klubb vilande medan en 
annan nystartade. Manligt konstsim har kommit på 
agendan i och med den internationella tävling som 
genomfördes i Sverige under hösten. 

Landslagsverksamheten har framför allt bedrivits 
med en nyrekrytering och utveckling av juniorlands-
laget. Målsättningen är att genom målmedveten och 
långsiktig träning bygga kompletta landslag på såväl 
junior- som seniorsidan. För detta krävs en stabil 
bred verksamhet på klubbnivå men också en elit som 
kan sporra yngre aktiva till fortsatt engagemang.

Tre nationella mästerskap
I Sverige har tre mästerskapstävlingar genomförts. 
Öppna junior-SM i Växjö med drygt 40 deltagare 
från Sverige, Finland och Belgien. Öppna Svenska 
Mästerskapen i Göteborg som samlade tävlande 
från Sverige, Finland och Danmark och slutligen 
ungdoms-SM i Stockholm med cirka 75 aktiva. 
Därutöver genomfördes Riksmästerskap i figurer 
i Stockholm, IBIS Cup seniortävling i Örebro och 
Jönköping Summer Synchro. På klubb- och distrikts-
nivå arrangerades klubb- och kvalificeringstävlingar.

Karolina Gustavsson, Madeleine Hulander, Ida 
Björkestam och Kateryna Shulika har utgjort en trä-
narpool för junior- och seniorlandslaget. Landslagen 
har genomfört ett antal uttagnings- och träningsläger 
under året. 

Svenska NM-guld
Vid Nordiska Mästerskapen tog Hanna Gustavsson 
guld i solo och Anna Högdal silver. I partävlingen 
tog Jessica Magnusson och Anna Högdal guld.

Vid 2007 Men ś cup i Stockholm kom Stockholm 
Konstsim Herr på tredje plats.

Vid junior-EM i Spanien tävlade Anna Högdal och 
Jessica Magnusson. Hanna Gustavsson tävlade vid 

Swiss Open i Zürich. Vid 22:nd International Youth-
Competition Synchronized Swimming i Düsseldorf 
tävlade Anna Högdal, Jessica Magnusson, Sara 
Mehdin och Fanny Rådström. Dessutom har enskilda 
klubbsimmare och lag tävlat internationellt under 
året.

Mia Frännfors, Lena Björkestam och Inger Lindholm 
har haft internationella domaruppdrag. Svenska 
domare med internationell behörighet har deltagit i 
FINA:s nya domarutbildning.

Domar- och tränarutbildning
Under året har klubbar, distrikt och konstsimskom-
mittén genomfört domar- och tränarutbildningar. 

Konstsimskommittén har bestått av Kerstin Gidsäter, 
Lena Björkestam, Mats Eriksson och Mia Frännfors. 
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MASTERS
 
Simningen dominerar 
2007 deltog 418 personer anslutna till SSF i masters-
simning. Antalet masterssimhoppare var 25. Bland 
deltagarna i Masters-RM i Open Water hade 49 inte 
licens. Antalet föreningar med tävlingsdeltagande 
masterssimmare var 57.

I mars genomförde Helsingborgs SS ett välarrangerat 
Masters-SM 25 m. Tävlingen lockade 332 deltagare 
och 1 090 individuella starter. Masters-RM Open 
Water introducerades 2007 med avsikten att på sikt 
kunna ge SM-status. Tävlingen hölls i samband med 
Vansbrosimningen i juli och samlade 103 deltagare. 
Masters-DM i simning för Skåne hölls i Aq-va-kul 
badet i Malmö i februari och för Stockholm i Eriks-
dalsbadet (50m) i juli respektive Torvalla (25m) i 
oktober. Korrespondenstävlingen Postal-Swim hade 
fortsatt mycket låg tillslutning säsongen 2006-2007 
och MastersKommittén (MK) har därför tvingats ta 
beslutet att inte fortsätta med den. 

Under året sattes 118 nya individuella svenska rekord 
i kort bana (52 dam och 66 herr) och 42 i lång bana 
(14 dam och 28 herr).

Masterssimhopp har inte heller under 2007 haft 
SM-tävlingar, men sju svenska hoppare deltog vid 
masters-EM i Jesenice. Ny simhoppansvarig i kom-
mittén, Kajsa Hugosson, Stockholmspolisens IF, 
rekryterades i december efter Thomas Jeppson.

Världsrekord av svenskar
Vid Masters-EM i Kranj (simning), Jesenice (sim-
hopp) och Bled (Open Water) i Slovenien deltog 53 
svenska masterssimmare och sju hoppare från elva 
föreningar.  Medaljskörden blev imponerande med 
totalt 41 guld, 18 silver och 16 brons varav två i sim-
hopp. SoIK Hellas blev Europas bästa mastersfören-
ing av drygt 500 deltagande föreningar. 

Bollnäs SS arrangerade NM i oktober. Arrangörerna 
fick välförtjänta lovord av många deltagare av olika 
nationalitet. Svenska simmare tog 145 NM-titlar 
individuellt och 35 i lag. Som värdland hade Sverige 
ansvar för anordnandet av och ordförandeskapet för 
Nordiska Masterskommittéernas årliga NM-konfe-
rens. Bengt Jönsson öppnade konferensen och Mas-

terskommittén representerades därutöver av Hasse 
Lindström, Lars Ekdahl och Lars Edstedt.

Världsrekord har satts under 2007 av följande 
svenska masterssimmare, alla i kort bana:
Marika Johansson, SK Nautilus (40-44år), 50 fritt 
0:26.60
Ronny Oltner, Södertälje SS (50-54 år), 100 bröst 
1:08.97 
Kerstin Göres, SoIK Hellas (80-84 år), 50 rygg 
0:48.82 och 100 rygg 1:52.72
Nils Ferm, SoIK Hellas (90-94 år), 800 fritt 18:37.14

Svenska masterssimmare innehade vid utgången av 
2007 sammanlagt 15 individuella världsrekord, 54 
europeiska rekord och 455 nordiska rekord. Svenska 
föreningar innehade i lagkapp sammanlagt tre 
världs-, 22 europa- och 71 nordiska rekord.

Ökad information 
Under året har kommittén fortsatt arbetat med bredd-
ningsarbetet och tagit fram en folder om masters-
simning som avses distribueras både internt till 
föreningar och SDF inom SSF och i samband med 
långlopp och andra motionsaktiviteter. Ett informa-
tionsblad om masterssimning har också utarbetats 
och lagts ut bland annat vid Vansbrosimningen.

Inrättandet av ett Masters-RM Öppet vatten 2007 i 
samarbete med Vansbrosimningen blev enligt kom-
mitténs bedömning tämligen lyckat trots sent beslut 
i licensfrågan. Avsikten är fortsatt att vidareutveckla 
tävlingen till SM-status och att kunna rekrytera nya 
masterssimmare.

Administrativt engagemang
Planering, genomförande och uppföljning av den 
Nordiska Konferensen för de Nordiska Masterskom-
mittéerna har krävt tämligen stort administrativt 
engagemang under året. Kommittén har bestått 
av Hasse Lindström (ordförande), Kent Hamberg, 
Margit Ohlsson, Bertil Wennberg, Lars Ekdahl och 
Thomas Jeppsson (simhopp). Bengt Jönsson, styrel-
sen, har varit adjungerad till kommittén och SSF:s 
representant i LEN:s masterskommitté, Lars Edstedt, 
är med på ”sändlistan” och medverkar som sakkun-
nig. Kent Hamberg har fungerat som ställföreträ-
dande ordförande under april-juni då Lindström haft 
annat engagemang.
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Fortsatt Idrottsmix
Idrottsmix är ett samarbete 
mellan Svenska Simförbundet, 
Svenska Friidrottsförbundet och 

Svenska Orienteringsförbundet. Idrottsmix är ett 
läger för ungdomar, där alla är välkomna oavsett 
nivå och ambition med sitt idrottande. Målet med 
aktiviteten är att vidga deltagarnas tränings-
perspektiv och på så sätt ge ökad inspiration till 
fortsatt idrottsutövande. Idrottsmix genomfördes 
för första gången i Falun hösten 2006. För att 
kunna vidareutveckla Idrottsmix ansökte SSF om 
projektstöd hos RF/Speciella insatser och bevilja-
des medel. Ambitionen var att genomföra läger i 
Dalarna, Uppland och Ångermanland. Med facit i 
hand kan vi konstatera att lägret endast genomför-
des i Dalarna, då vi fick in för få anmälningar i öv-
riga distrikt. Lägret i Dalarna lockade 32 deltagare, 
som samtliga gav högt betyg åt aktiviteten. 

Nystartat ungdomsråd
I april arrangerade SSF:s ungdomsinspiratörer en 
träff för att få idéer och kunna utveckla sitt arbete. 
Träffen resulterade i att ett ungdomsråd bildades. 
Kandidater till rådet efterlystes via SSF:s hemsida 
och i juli genomfördes ungdomsrådets första möte 
i samband med SM i simhopp i Eriksdalsbadet. Ett 
andra möte genomfördes i Malmö i oktober. 
Ungdomsrådet har under hösten varit representerat 
vid USM i konstsim i Stockholm, SM i simning i 
Jönköping och SUM-SIM i Göteborg. Vid SUM-
SIM fick ungdomsrådet ansvara för invigningstalet. 
Ungdomsrådet har lagt ner mycket kraft på att ta 
fram en genomarbetad värdegrund. Rådet har en 
särskild avdelning på SSF:s hemsida innehållande 
bland annat värdegrunden samt krönikor skrivna av 
ungdomsrådets medlemmar. 

Ungdomsrådet består av Amer Ali, Linköpings ASS 
vattenpolo, Andreas Bergman, Malmö KK simning, 
Linn Bexelius, Bodens BK simning, Linus Book, 
Mölndals ASS simning, Malin Carlsson, Eslövs 
SS Simning, Caroline Eriksson-Rissve, Örebro SA 
Konstsim, Cecilia Johnsson, S02 Simning, Linnéa 
Seignér, S02 Simning och Anna Westling, Bodens 
BK Simning.

Handslaget ersattes av 
Idrottslyftet

Vid halvårsskiftet avslutades Hand-
slagets fjärde och sista år. Från SSF 
var det under våren bara möjligt 
att ansöka om utbildningsstöd för 
simlärarkandidat- och simlärarutbild-

ning. Alla övriga medel som var tillgängliga under 
Handslagets fjärde år fördelades under hösten 2006. 
Utvärderingen av Handslaget visar att det har betytt 
mycket för många av förbundets föreningar. Det 
har t ex bidragit till att flera föreningar vågat testa 
ny verksamhet, som de annars inte skulle ha startat 
upp. Landets simföreningar har under Handslagets 
fyraårsperiod totalt blivit tilldelade 26 332 516 
kronor (inklusive beviljade medel från DF och SISU 
Idrottsutbildarna). 

I juli startade Idrottslyftet, som är nya regeringens 
motsvarighet till Handslaget. Huvudinriktningen är: 
”att öppna dörrarna för fler barn och ungdomar och 
att utveckla verksamheten, så att de väljer att idrotta 
längre upp i åldrarna”.

Under Idrottslyftets första år har SSF fått cirka 6,9 
miljoner att fördela. Fördelningsprinciperna var 
desamma som under Handslagsperioden och under 
hösten beviljades medel till 205 projekt i 77 fören-
ingar.

För att sprida information om Idrottslyftet genomför-
des en första informationsträff i samband med SM 
i simning i Halmstad. SSF har också deltagit på ett 
flertal andra mötesplatser samt vid större tävlingar. 
Hemsidan och nyhetsbrevet har också varit viktiga 
informationskanaler.

Nyårslöfte om simkunnighet
Simkunnighet är ett av SSF:s prioriterade områden 
och vid årsskiftet 2006/07 kommunicerades nyårs-
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löftet: ”Senast 2012 ska alla barn som går i tredje 
klass vara simkunniga.”

Under 2007 har ett antal aktiviteter genomförts för 
att få ökat fokus på simkunnighet, till exempel:

• Opinionsbildande arbete bl a tillsammans med 
Svenska Livräddnings Sällskapet för att få till 
stånd ett förtydligande i skolans kursplan. Till 
SSF:s glädje tog regeringen beslut om en ny for-
mulering under sommaren 2007. Formuleringen 
trädde i kraft den 1 september. 

• Utskick till landets samtliga kommuner för att 
göra dem uppmärksamma på förtydligandet i 
kursplanen och uppmuntra dem till samarbete 
med SSF och dess föreningar. Cirka 15 kommuner 
svarade, vilket bland annat resulterade i fem kom-
munbesök under hösten.

• Koncept ”Vattenprovet” har fortsatt spridits till 
landets föreningar och under hösten beviljades 26 
föreningar Idrottslyftsmedel för detta. SSF:s 
huvudsponsor E.ON bidrar med diplom till alla 
som testas samt T-shirtar till de som klarar ”Vat-
tenprovet”. Fram till hösten 2007 har drygt 26 000 
skolelever testats inom ramen för projektet.

• Aktiviteter i samarbete med Speedo under benäm-
ningen ”Simma är kul och livsviktigt”.

 
Antidopingkommittén satsar 
på information
Antidopingkommittén (ADK) arbetar mot doping 
inom simsporten. Detta sker genom inköp av extra 
dopingtester från RF, men framför allt genom infor-
mation och utbildning till aktiva, ledare och tränare 
vid upprepade tillfällen. Speciell fokus har lagts på 
information om riskerna med kostpreparat, som skulle 
kunna vara kontaminerade/spetsade med anabola ste-
roider eller förstadier till dessa. Det är därför nedslå-
ende att en simmare fällts för doping p g a påvisande 
av en aromatashämmare i vederbörandes urinprov. 
Själv hävdar vederbörande att ämnet måste ha funnits 
i det kostpreparat som intagits. Testen genomfördes i 
november 2006, men handlades under 2007. 

Under framför allt hösten 2007 har ADK tagit hjälp 
av Marie Broholmer från Centrum för Idrottsforsk-

ning för att informera aktiva och tränare om kost 
och eventuella behov/inte behov av kostpreparat. På 
samma sätt har information om dopinglistan, vis-
telserapporter och risker med att inte lämna sådana, 
eventuella bomkontroller och dispenser lämnats vid 
ett flertal tillfällen.

ADK har också genom gott samarbete mellan Sim-
förbundets kansli och RF kunnat hålla en aktuell 
lista över vilka simidrottare som funnits på FINA:s 
respektive RF:s testing pool och även sett till/hjälpt 
dessa att komma in med adekvata vistelserapporter 
till FINA respektive RF. På samma sätt har ADK följt 
upp alla de som fått dispens för medicinering med 
dopingklassade läkemedel. 

Under 2007 genomfördes 166 tester av RF på 133 simma-
re. Till detta kommer de tester som genomförts av FINA 
respektive LEN. Ingen av testerna 2007 utföll positivt.

ADK har medverkat vid RF:s konferens med special-
förbunden och vid Dopingkommissionens DKA-
konferens (konferens med RF:s alla dopingtestare). 
Vid bägge tillfällena har Bengt Eriksson medverkat i 
programmet.

Få ärenden till ansvars-
nämnden
Ansvarsnämnden (AN) behandlar frågor som rör 
stadgebrott av förening eller enskild föreningsmedlem 
inom simidrotten. AN är ett organ som är helt friståen-
de från Svenska Simförbundets styrelse, en omständig-
het som på ett bra sätt möjliggör en god, objektiv och 
trygg behandling av ärenden som anmäls till nämnden.
Nämnden består av fem ledamöter, vilka besitter god 
juridisk och medicinsk sakkunskap. Förutsättningar 
som sammantaget säkrar att anmälda ärenden behand-
las på ett rättssäkert sätt.

År 2007 var AN:s sjätte verksamhetsår. Frekvensen av 
antalet inkomna ärenden har de gångna åren hållit sig 
på en relativt låg nivå. Under 2007 inkom inget nytt 
ärende men det avgjordes ett tidigare anmält ärende 
av stor betydelse. Ärendet gällde doping och rörde en 
kvinnlig simmare på elitnivå. Handläggningstiden blev 
lång på grund av omfattande utredning och ett stort 
processmaterial. AN fann att simmaren varit dopad och 
beslutade, med tillämpning av lättnadsregeln i Idrottens 
dopingreglemente, att avstänga simmaren i sex måna-
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der. Dopingkommissionen överklagade AN:s beslut 
till Riksidrottsnämnden, vilken beslutade avstänga 
simmaren för en tid av två år. 

Medicinska rådet breddar 
verksamheten
Medicinska Rådet har som tidigare utgjort en rådgi-
vande instans för telefon- och mailfrågor kring idrotts- 
och simmedicinska spörsmål. Rådet har även initierat 
studier avseende simmare i samband med att studenter 
vid sjukgymnastutbildningen vid Lunds Universitet 
skriver sina kandidatuppsatser. Dessa studier pre-
senterades av Susanne Brokop på tränarkonferensen. 
Rådets medlemmar har alla deltagit på idrottsmedicin-
ska möten och även föreläst i flera idrottsmedicinska 
sammanhang såväl inom simning som andra idrotter. 
Under året har det viktiga arbetet med att skapa ett 
nätverk i Sverige för läkare och sjukgymnaster fortsatt. 
Målsättningen är att skapa bredare och bättre kontakt-
ytor inom det idrottsmedicinska området för såväl 
enskilda simmare som föreningar. 

Affärsutveckling prioriterat
Samarbetet med E.ON, Svenska Simförbundets 
huvudsponsor, har fortsatt att utvecklas. Under året 
har E.ON medverkat i olika simkunnighetsaktivi-
teter. Samarbetet mellan Simförbundet, föreningar 
och E.ON i projektet ”Vattenprovet” har under 2007 
inneburit att cirka 12 000 elever simkunnighetstes-
tats. E.ON, Simförbundet och föreningar har också 
samverkat i så kallade ”Öppet Hus”-aktiviteter. E.ON 
har medverkat med dominerande exponering under 
FINA/ARENA Swimming World Cup och ARENA 
Diving Champions Cup. Under 2008 kommer parter-
na att samverka i en ny stor simkunnighetskampanj 
riktad till Sveriges skolor. Avtalet mellan E.ON och 
Simförbundet ska bygga marknadskommunikation 
med framförallt simning, simmärken och simkun-
nighet som tema och därigenom främja företagets 
affärer på kort och lång sikt. Speedo är sponsor till 
simlandslaget och har inom ramen för samarbetet 
varit initiativtagare till simkunnighetskampanjen 
”Simma är kul och livsviktigt”. Speedo har varit 
sponsor till Simförbundet under drygt 15 år. 

Andra viktiga samarbetspartners för Simförbundet 
är Folksam, TYR, Viking Line, Stockolms Visitors 
Board och Eriksdalsbadet.

Förlagets verksamhet är enskilt den viktigaste in-
komstkällan för Simförbundet. På grund av osedvan-
ligt dåligt väder ur simprovssynpunkt, vilket drab-

bade Sommarsimskolorna, minskade försäljningen 
jämfört med 2006. Förlaget kommer att fortsätta att 
öka kundkontakterna dels genom personlig försälj-
ning men också elektroniskt. Under 2008 igångsätts 
ett samarbete som riktar sig till Sommarsimskolorna.

Satsning på evenemang
Simförbundet tecknade under året ett nytt treårigt 
avtal med FINA om arrangörskap av FINA/ARENA 
Swimming World Cup åren 2007-2009. Det nya 
konceptet, med sju tävlingar under en koncentrerad 
period på en månad och mer prispengar har skapat 
större intresse för tävlingarna hos allmänhet, media 
och näringslivet. ARENA Diving Champions Cup 
genomfördes även under 2007 med höga tittarsiffror 
i stark konkurrens. Båda Simförbundets interna-
tionella evenemang genomfördes i Eriksdalsbadet 
-Sveriges nationalarena för simidrott. Som arrangör, 
i samverkan med föreningarna, har Simförbundet 
fått beröm internationellt.

Satsning på kommunikation
2007 blev ett startår för Svenska Simförbundets öka-
de satsning på kommunikation. Intern- och extern 
information, medieservice och tidningsproduktion är 
de huvudsakliga arbetsområdena, men även krishan-
tering, policy- och profilfrågor ingår i arbetet.

I maj kom det första numret av simidrottsmagasinet 
Aqua. Kvartalstidningen kom ut med tre nummer 
första året och gick ut till alla licensierade tävlings-
simmare – cirka 14 000, medierepresentanter och 
förtroendevalda. 

Under årets påbörjades ett omfattande förändringsar-
bete med förbundets hemsida och uppbyggnad av ett 
intranät. Ett uppskattat inslag på hemsidan var sim-
ningens förbundskaptens blogg som startade i juni. 

SM i simning i Halmstad i juli och World Cup-
tävlingen i Stockholm i november lockade båda ett 
stort pressuppbåd, vilket resulterade i en omfattande 
mediebevakning.

I november antogs en delvis ny grafisk profil, bland 
annat innehållande nya färger för förbundet. 

Under hösten startade förbundets nyhetsbrev med 
utgivning varannan vecka.
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HOPPETS
     MODER

Cirkeln sluts 
i Lugnet

Cirkeln sluts Cirkeln sluts Cirkeln sluts 

Kapten
Jansson

hyllar
olikheter

”Lollo”
älskar
SUM-SIM

Det fi nns faktiskt personer som är över 90 år 
och tävlar regelbundet i masterssimning…

MASTERSSIMNING
För dig mellan 25 och 100+ år

Simma på kul  
Simtävla med dig själv  

Simtävla med jämnåriga
Simma med oss som är 25 år eller mer
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Utbildningstimmar i distrikten 2007 

Blekinge 686
Dalarna �70
Gotland ��
Gästrikland 1
Hälsingland �57
Medelpad 56
Mellannorrland 67
Norrbotten �8
Närke-Västmanland �504
Skåne �4�1
Småland 5687
Stockholm 78�1
Södermanland 1504
Uppland 4�0
Värmland 6�6
Västerbotten ��6
Västsvenska �0�8
Östergötland 177
 
Summa utbildningstimmar �7�1�

Antal utbildade ledare �007 814
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Regelkommittén tillsätter 
funktionärer
Regelkommittén (RK) består av fyra ledamöter, 
varav två med behörighet som internationell domare 
i simning och en i konstsim. RK beslutar om tillsätt-
ning av ledande funktionärer i simning vid viktigare 
nationella och internationella tävlingar i Sverige 
och föreslår SSF nomineringar till internationella 
mästerskap i simning.  Till sitt förfogande för tjänst-
göring som ledande funktionärer i simning hade 
förbundet 22  förbundsfunktionärer vid utgången 
av år 2007. Av dessa har tre tillkommit under året. 
Två av förbundsfunktionärerna har kompetens som 
både tävlingsledare och starter. Av de övriga är 17 
tävlingsledare och tre starters. 

Av förbundsfunktionärerna har sju internationell 
behörighet inom såväl FINA som LEN. För att få 
tjänstgöra vid internationella mästerskap gäller i 
simning en övre åldersgräns som är 60 år. Nomine-
rade funktionärer får inte uppnå 60 års ålder under 
mandatperioden och ska dessutom ha tjänstgjort vid 
något nationellt mästerskap för att kunna godkännas 
av FINA. Behovet av yngre funktionärer med intres-
se och potential för att gå vidare i funktionärsjobbet 
är alltjämt påtagligt för att kunna säkra tillgången av 
funktionärer att nominera som internationella funk-
tionärer. Tillskottet av tre nya förbundsfunktionärer 
under året utgör ett led i föryngringsprocessen. Ett 
program är under utveckling i syfte att ta tillvara de 
äldre funktionärernas kompetens i annan tävlingsan-
knuten verksamhet.

I de övriga disciplinerna fanns under år 2007 på 
FINA:s respektive LEN:s förteckningar över inter-
nationella domare från SSF upptaget i vattenpolo en 
domare FINA och två LEN, i simhopp sju domare 
FINA och 15 LEN, i konstsim sex domare, i öppet 
vatten en domare och i Masterssimning och öppet 
vatten en domare. 

Nationella tävlingar
I likhet med vad som varit fallet under senare år 
utsåg RK förbundsfunktionärer som ledande funk-
tionärer, tävlingsledare och starters, vid samtliga 
svenska mästerskap i simning i Sverige under året. 
Efter framställning från SK bemannade RK, till 
skillnad från 2006, även GP-tävlingarna 2007 med 
ledande funktionärer. 

Internationella tävlingar
Vid World Cup i Stockholm utgjordes tävlingsled-
ningen, i enlighet med de krav FINA ställer, av två 
tävlingsledare och starters med internationell behö-
righet. Flera av de övriga förbundsfunktionärerna 
deltog dessutom som funktionärer i olika funktioner 
på pooldeck.

Vid internationella tävlingar i simning representera-
des SSF av två funktionärer vid EJM i Antwerpen 
i juli och likaledes av två funktionärer vid EM i 
Debrecen i december. Ingen svensk funktionär togs 
av FINA ut till VM i Melbourne.

Även i övriga discipliner har SSF:s internationella 
funktionärer anlitats för domaruppdrag.

Utveckling och utbildning
Som ett led i RK:s uppgift att utveckla funktionä-
rernas kompetens genomförde RK i september ett 
nationellt regelsymposium för simfunktionärer i 
Jönköping med cirka 50 deltagare. Diskussionerna 
kretsade naturligt nog mycket kring frågor om 
regeltillämpning varvid ett stort antal frågor såväl 
diskuterades som förhoppningsvis fick ett svar. 
Liksom vid det förra symposiet riktades uppmärk-
samhet på tolkningsfrågor rörande detaljer i bröst- 
och fjärilsim. Uppmärksamhet ägnades också vilka 
allmänna krav som bör ställas på en god tävlingsle-
dare. Dessutom belystes sådant som betydelsen av 
funktionärernas uppträdande i allmänhet i själva 
tävlingssituationen.

I anslutning till regelsymposiet anordnade RK ett se-
minarium för förbundsfunktionärerna i simning för 
diskussion och erfarenhetsöverföring i frågor som 
aktualiserats vid såväl nationella som internationella 
tävlingar. 

I oktober genomfördes i RK:s regi en utbildning 
i Jönköping för blivande funktionärsutbildare 
(KLÄRK) med ett tiotal deltagare.

Administration
Anpassningen och publiceringen av regelverket 
till FINA:s tekniska regler för perioden 2005-2009 
har slutförts i och med att regelverket i sin helhet i 
aktuell lydelse finns tillängligt på SSF:s hemsida. På 
grund av bland annat komplexiteten i regelverken 
inom simhopp och konstsim har dessa avsnitt pu-
blicerats på hemsidan i FINA:s originalversion utan 
översättning och finns således tillgängliga endast på 
engelska språket.

RK har liksom tidigare biträtt styrelsen vid ut-
arbetandet av styrelsens förslag i regelfrågor till 
årsmötet. RK har också lämnat synpunkter på den 
s k måttboken som av kommunerna används vid 
projektering av simanläggningar.

RK har under året haft ett stort antal kontakter 
med såväl förbundet som föreningar och enskilda 
medlemmar i frågor som gäller tillämpningen av 
regelverket.
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svensk simidrotts 
många funktionä-
rer, som gör ett 
värdefullt ideellt 
arbete.



��



��

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetens art och inriktning
Svenska Simförbundet ska stödja simsporten på både elit- och breddnivå.

medlemmar
Antal föreningar som är medlemmar uppgår till 333 st.

resultat och ställning
Svenska Simförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag.
I omsättningen för år 2007 ingår bidrag från SOK som tidigare år nettoredovisats.

 �007 �006 �005 �004
Omsättning ��.08� �7.5�5 ��.6�� ��.��1
Resultat -�11 114 1�6 -155
Balansomslutning 11.06�          11.7�8 1�.14� 10.�45
Antal anställda 14 1� 1� 1�
Varav kansliet 11 10 10 10

Förslag till disposition aV årets resultat
Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat:

Balanserat resultat ............. 6.4�8
Årets resultat .......................-�11
Överföres i ny räkning ..........6.�17
 

Svenska Simförbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat-
och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusental svenska kronor där annat ej anges.  
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RESULTATRÄKNING (KKR)

 2007 2006
  
intäkter      
Verksamhetsintäkter, not 1 �1765 1678�
Förlagsverksamhet 66�4 6�50
Internationella evanemang, not � �6�� �856
   
SUMMA INTÄKTER 32 082 27 595
    
  
kostnader      
Förbundskostnader, not � -1��8� -10646
Övriga externa kostnader -�15� -1670
Personalkostnader, not 4 -��18 -888�
Avskrivningar, not 7 -487 -55�
Kostnader sålda varor -1477 -1646
Internationella evanemang, not � -400� -405�
  
SUMMA KOSTNADER -32 326 -27 462
    
VERKSAMHETENS RESULTAT -244 133
  
Resultat värdepapper, not 5   
Ränteintäkter och liknande poster, not 6 �6 57
Räntekostnader och liknande poster, not 6 -6� -76
    
  
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -211 114
   
ÅRETS RESULTAT -211 114
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BALANSRÄKNING (KKR)
 2007 2006
tillgångar 
Anläggningstillgångar
Immatriella tillgångar, not 7 40 -
Inventarier, not 7 4�� ��1
    
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 539 931
    
Andra långfristiga fordringar 0 0
  
SUMMA FINANSIELLA    
  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0 0
   
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 539 931
   
Omsättningstillgångar
Varulager 1850 1�85
    
SUMMA VARULAGER 1 850 1 985
    
kortFristiga Fordringar  
Kundfordringar 18�6 1�7�
Övriga fordringar 4� 1�6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, not 8 18�6 16��
    
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 3 774 3 191
    
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar, not � 41�� 5066
   
SUMMA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 4 193 5 066
    
Kassa och bank 707 555
    
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 707 555
  
SUMMA TILLGÅNGAR 11 063 11 728
  
eget kapital och skulder
Eget kapital, not 10    
Balanserat kapital 64�8 6�14
Årets resultat -�11 114
  
SUMMA EGET KAPITAL 6 217 6 428
   
Långfristiga skulder    
Övriga skulder, not 11 10�� 11��
   
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 1 029 1 199
   
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder �077 1804
Övriga kortfristiga skulder 465 501
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, not 1� 1�75 17�6
    
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 3 817 4 101
    
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 06� 11 7�8
Ställda säkerheter - -
Ansvarförbindelser - -
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redoVisningsprinciper   
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisnings- 
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för 
ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i 
jämförelse med föregående år.   
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som er-
hålits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt 
enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd 
tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. 
Varulager är värderat till anskaffningsvärde. Bokfört 
värde överstiger inte verkligt värde.   
Fordringar och skulder i utlänsk valuta värderas till ba-
lansdagens kurs.   
   
 2007 2006 
 
Not 1 - Verksamhetsintäkter
 Verksamhetsintäkter fördelas enligt följande:  

Sponsring, reklam, annonser 45�� 4 000
Medlemsavgifter och licenser �5�� � �6�
Bidrag:
Riksidrottsförbundet 10��0 8 4�0
Sveriges Olympiska Kommitté ���� ��5
Övriga intäkter 1 011
Summa �1 765 16 78�
   
Not 2 - Internationella evanemang  Intäkter 
World Cup Stockholm �545 � �84
Arena Diving Cup 1078 87�
Summa � 6�� � 856
   
Kostnader   
World Cup Stockholm ��05 � 1��
Arena Diving Cup 10�7 8�4
Masters EM (�005) �5
Summa 4 00� 4 05�
   
Not 3 - Upplysning om verksamhetskostnader  
Idrottskostnader 10 74� 7 845
Övriga förbundskostnader � 5�4 � 801
Summa 1� �8� 10 646
   
Not 4 - Medeltalet anställda, löner,andra er-
sättningar och sociala kostnader   
Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor 
och män har uppgått till:
Kvinnor 7 6
Män 7 7
Totalt 14 1�
 
Antal styrelseledamöter: � (4 kvinnor och 5 män) 
   
Löner och andra ersättningar:   
Styrelse - -
Anställda 7186 6 65�
Totala löner och ersättningar 7186 6 65�
   
Sociala avgifter enligt lag och avtal �160 1 6�7
Pensionskostnader 57� 5��
  
Totala sjukfrånvaro som en andel 
av ordinarie arbetstid, % � �
   
  
Not 5 - Resultat från övriga värdepapper  
Utdelningar - -
   
Not 6 - Övriga ränteintäkter och liknande poster 
Ränteintäkter 8� 57
Räntekostnader -8 -�
Kursvinster 1� �5
Kursförluster -55 -108
Summa �� -1�

   

Not 7 - Inventarier och verktyg & immateriella 
tillgångar
Ingående anskaffningsvärde �561 1 �7�
Årets investeringar �5 588
Omklassificering - -
Försäljning och utrangering - -
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde � 656 � 561
Ingående avskrivning enligt plan -16�0 -1 071
Omklassificering   
Årets avskrivning -487 -55�
Utgående ackumulerade avskrivningar   
enligt plan -� 117 -1 6�0
Avskrivningar över plan 0 0
Bokfört värde 5�� ��1
   
 Inventarierna skrivs av med �0-�0 % årligen.  
  
Not 8 - Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter   
Förutbetalda hyror � -
Upplupna intäkter �51 �8�
Övriga poster 154� 1 40�
Summa 1 8�6 1 6��
  
Not 9 - Övriga kortfristiga placeringar  
Nordea likviditetsinvest 
1446 �� �4��8 1�01 � 048
Nordea likviditetsfond 10� �8�
Nordea donationsmedelsfond 656 648
Nordea likviditetsinvest 
1566 81 0�100 �70 �6�
Folksam obligationsfond 104 100
Nordea aktieindexobligation 
Sverige Etik ��� ���
Nordea aktieindexobligation 
Europa  ��� ���
Nordea aktieindexobligation 
Norden 440 0
1/44 av Pool � Tusen Ek för 5� 5�
Summa 4 1�� 5 066
   
  
Not 10 - Förändring av eget kapital  
  Balanserat Ändamåls- 
  kapital bestämt
 
Ingående balans  6 �14 -
 Utnyttjande av ändamåls-   
bestämda medel  - -
 Reservering av ändamåls-   
bestämda medel  - -
Överfört resultat  114 - 

Årets resultat  -�11 - 
Utgående balans  6 �17 - 

    
Not 11 - Övriga skulder   
Fonder 
Simidrottarfond ��60 ��6�0�  10� �8�
(räntefond) 

Simidrottarfond ��60 ��746�4  656 648
(blandfond) 

Ulrikafonden 810�100  �70 �6�
(räntefond) 

Summa 1 0�� 1 1��
  
Not 12 - Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter   

Semesterlöner �4� ��0
Upplupna sociala avgifter ��4 156
Övriga poster 6�� 1 ��0
 1 �75 1 7�6
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Till årsmötet i Svenska Simförbundet, 
Org nr 802002-9719

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens förvaltning i Svenska Simförbundet 
för år 2007. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för 
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet 
av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om 
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av 
min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-
sed i Sverige. Det innebär att jag har planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefat-
tar att granska ett urval av underlagen för belopp och 
annan information i räken-skapshandlingarna. I en 
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna 
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma 
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort 
när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har 

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen 
eller förbundets stadgar. Jag anser att min revision ger
mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
förbundets resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningslagens övriga delar.

Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte 
handlat i strid med förbundets stadgar. Jag tillstyrker 
att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm i mars 2008 
 

Bertil Raue
Auktoriserad revisor
Av SSF årsmöte 2007 utsedd revisor   
 

REVISIONSBERÄTTELSE
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Märke

Baddaren blå �� 5�6

Baddaren gul 17 0�0

Sköldpaddan �� 6�1

Pingvin silver �1 75�

Pingvin guld 18 �10

Hajen brons 14 �46

Hajen silver 10 7��

Hajen guld 6 �4�

Fisken silver �6 888

Fisken guld �6 57�

Järnmärket �0 �08

Bronsmärket 1� ��4

Silvermärket 6 10�

Kandidaten � ��8

Vattenprovet 6 86�

Summa 253 837

Antal sålda märken �007

Simsättsmärken

Fjäril 44�

Ryggsim 1 117

Bröstsim 1 �1�

Crawl 1 0�0

Summa simsättsmärken 3 899

Övrigt

Simborgarmärken �6 146

Kilometermärken 5 70�

Diplom �� 6��

Magistermärken

Järnmagistern 1 571

Bronsmagistern 787

Silvermagistern 486

Guldmagistern 507

Guld m emalj 56

Påbyggnadsplakett o Elitmärke

Plakett brons 8�

Plakett silver 47

Plakett guld �7

Elitmärke �7

Summa magistermärken 3 600

Pokaler simlinjen

Liten �18

Mellan ���

Stor 1�1

Plaketter simlinjen

Brons 1�7

Silver 75

Guld 66

Simhoppsmärken 511
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Märkesförsäljning i Skr per distrikt 

Blekinge 15��67
Dalarna 145��1
Gotland �8487
Gästrikland ��815
Hälsingland 50�10
Medelpad 6��18
Mellannorrland �584�
Norrbotten 5�416
Närke/Västmanland ��5���
Skåne 11�6878
Småland 545���
Södermanland 151��6
Stockholm �5�70�
Uppland �870�6
Värmland �5�808
Västerbotten 11467�
Västsvenska 11��717
Östergötland ��55�4
Summa 5791465

Antal licensierade simidrottare �007

Ålder Simning Simhopp Konstsim Vattenpolo Masters 

Herrar   Damer Herrar   Damer Herrar   Damer Herrar   Damer Herrar    Damer

0-1� 1 �6�      � ��5      �1         5�        1          �7       �6        1�   

1�-16 1 5��      � �51      �8         85        0          7�     1�8        �6

17-    848         7�0      �1         �6        0          ��     �40        60 ��8        115

Totalt 10 709 250 129 503 413



�0

Förtjänstmedalj i guld
Pär Berg, Malmö KK
Henning Degerman, S 0�
Gunnar Fornander, Simgymnasiet Nyköping
Pär Gabrielsson, Väsby SS
Bo Hultén, Malmö KK
Jan Nordlund, Stockholms SF
Bo Sjögren, Jönköpings SS
Bert Svensson, Ronneby SS

Förgyllt Förtjänsttecken
Arne Annerhult, Anderstorps SS
Sten-Roger Bladh, Anderstorps SS
Lars Elwing, Anderstorps SS
Anne Forsell, SK Neptun
Lars Hagerström, Malmö KK
Agneta Holmberg, Täby Sim
Robert Johnsson, Malmö KK
Göran Jonzon, Eksjö SLS
Jan Larsson, Väsby SS
Magnus Lennartsson, Malmö KK
Louise Liljegren, Malmö KK
Johan Lindberg, Malmö KK
Sven-Rune Malmberg, Polisens IF
Mia Nilsson, Malmö KK
Anne Rantzén, Malmö KK
Peter Rantzén, Malmö KK
Charlotte Stelpe, Eksjö SLS
Lars Söderlund, Älvsby Simsällskap
John Börje Thelin, Malmö KK
Ingrid Wernborg, Värnamo SS
Barry Wilhelmsson, Mälarhöjdens SS

Förtjänstmedalj i silVer
Anders Ahlin, Stockholmspolisens IF
Linda Althin, Väsby SS
Lennart Andersson, Täby Sim
Christina Arvidsson, Anderstorps SS
Roland Bengtsson, Malmö KK
Mats Berg, Botkyrka Rönninge SS
Per Olof Book, Malmö KK
Kristina Dollmayer, Malmö KK
Hedvig Ekblom, Stockholmspolisens IF
Carina Eriksson, Anderstorps SS
Bo Falk, Eksjö SLS
Håkan Falk, Anderstorps SS
Inger Falk, Eksjö SLS
Anna Fredriksson, Anderstorps SS
Roland Fredriksson, Norrköpings KK
Bo Gustavsson, Eksjö SLS
Rosmari Hallander, Malmö KK
Annelie Hallberg, Anderstorps SS
Nils Olof Hellman, Täby Sim
Christer Jansson, Malmö KK
Thomas Jeppson, SSF MK
Carina Johansson, Eksjö SLS
Dick Jonzon, Eksjö SLS
Peter Lindgren, Polisens IF
Lars Lydén, Anderstorps SS
Mona Manley, Eksjö SLS
Kirsi Mild, Anderstorps SS
Marcus Oliv, Anderstorps SS
Alexandra Panagiotidov, Polisens IF
Angelika Pemgården, Malmö KK
Anette Persson, Eksjö SLS
Penthy Persson, Eksjö SLS
Monika Schoug, Malmö KK
Malena Selander, Eksjö SLS
Mikael Sjöborg, Täby Sim
Mats Sjöstrand, Norrköpings KK
Mikael Strandmark, Anderstorps SS
Birgitta Svensson, Eksjö SLS
Frida Svensson, Eksjö SLS
Per Tegsved, Malmö KK
Anders Westerberg, Norrköpings KK
Tor Åström, Värnamo SS

Förtjänstdiplom
Cecilia Alm, Eksjö SLS
Mats Altesjö, Värnamo SS
Monica Andersson, Eksjö SLS
Johan Arvidsson, Värnamo SS
Björn Ausenius, Malmö KK
Jan Björk, Turebergs SK
Lena Björkestam, SSF KK
Lars Borgudd, SSF HK
Maria Ceder, SSF AN
Lennart Claesson, Värnamo SS
Magnus Classén, Norrköpings KK
Jörgen Edin, Täby Sim
Benny Eriksson, Värnamo SS
Karin Eriksson, Anderstorps SS
Mats Eriksson, SSF KK
Erika Ericsson, Täby Sim
Catrin Evertsson, Eksjö SLS
Ann Christin Fagerberg, Täby Sim
Henrik Forsberg, Spårvägens Sim
Jens Fridorff, SSF SK
Jonny Hallgren, Värnamo SS
Charlotta Holmstrand, Anderstorps SS
Kristina Hultin-Nyström, SK Neptun
Åsa Jarenmark, Anderstorps SS
Sabina Johansson Kullman, Värnamo SS
Bo Jonsson, SSF långlopp
Inga-Lill Josefsson, Eksjö SLS
Lars Josefsson, Eksjö SLS
Lisa Josefsson, Eksjö SLS
Joakim Larsson, Värnamo SS
Petter Larsson, Stockholms KK
Veronica Lidbacken, Anderstorps SS
Björn Lindquist, SSF AN
Anita Ljunggren, Eksjö SLS
Kristin Löfgren, Malmö KK
Bo Malmsten, Värnamo SS
Karin Malmsten, Värnamo SS
Lars Melin, Värnamo SS
Katharina Nicklasson, Anderstorps SS
Maritha Nilsson, Eksjö SLS
Göran Nylin, Norrköpings KK
Rickard Ohlin, Anderstorps SS
Tony Olsson, Botkyrka Rönninge SS
Peter Orban, Malmö KK
Sig-Britt Persson Snåre, SK Neptun
Jonas Persson, Eksjö SLS
Lars Persson, Malmö KK
Annica Petersson, Eksjö SLS
Therese Pettersson, Eksjö SLS
Bengt-Åke Sandell, Norrköpings KK
Göran Skogefors, Värnamo SS
Anna Stavås, Anderstorps SS
Sune Svensson, Eksjö SLS
Annette Tärneberg, Anderstorps SS
Elin Wernersson, Värnamo SS
Lena Ylitalo, Väsby SS
Lars Österberg, Tollarps Simklubb

plakett i Förgyllt silVer
Anderstorps SS

plakett i silVer
Malmö KK
Kjell Gyllensten, Eriksdalsbadet, Stockholm

stora grabbar
4�4 Elina Eggers, SK Neptun
4�5 Hanna Gustavsson, Växjö SS
4�6 Gabriella Fagundez, SK Ran
4�7 Johan Claar, Jönköpings SS
4�8 Magdalena Kuras, Malmö KK

Utmärkelser �007

U
T
M

Ä
R

K
E
L
S

E
R

 �
0

0
7



�1

Klubb	 Simning	 Masters	 Hopp	 Konstsim	 Polo	 Totalt	 SDF
	 	 	 	 	 	 	 	

1	 LASS	 5.806	 72	 	 	 432	 6.310	 23

2	 SK	Neptun	 3.785	 122	 1.205	 250	 120	 5.482	 15

3	 Malmö	KK	 2.190	 174	 1.527	 	 	 3.891	 13

4	 Jönköpings	SS	 2.903,5	 10,5	 404	 96	 	 3.414	 14

5	 Täby	Sim	 2.535,5	 388,5	 	 400	 	 3.324	 15

6	 Helsingborgs	S	 2.578	 76	 	 	 	 2.654	 13

7	 Spårvägen	SF	 2.652,5	 	 	 	 	 2.652,5	 15

8	 Göteborg	Sim	 2.106,5	 175	 	 	 	 2.281,5	 30

9	 Polisens	IF	 507,5	 293	 1.265	 	 192	 2.257,5	 15

10	 Väsby	SS	 2.215,5	 	 	 	 	 2.215,5	 15

11	 SK	RAN	 1.916,5	 69	 	 	 212	 2.197,5	 13

12	 Sundsvalls	SS	 1.667	 	 	 	 	 1.667	 10

13	 Västerås	SS	 1.520	 5	 	 	 72	 1.597	 31

14	 Södertörns	SS	 1.577	 19	 	 	 	 1.596	 15

15	 Skäret	SS	 1.391	 	 	 	 	 1.391	 30

16	 Upsala	S	 1.321	 6	 	 	 	 1.327	 17

17	 Örebro	SA	 257	 	 20	 835	 	 1.112	 31

18	 Järfälla	S	 684,5	 	 	 134	 268	 1.086,5	 15

19	 Sjöbo	SS	 970	 	 	 	 	 970	 13

20	 Ystads	SS	 953,5	 	 	 	 	 953,5	 13

21	 Norrköpings	KK	 933	 	 	 	 	 933	 23

22	 Mölndals	ASS	 869,5	 3	 	 	 	 872,5	 30

23	 Växjö	SS	 207	 31	 	 570	 	 808	 14

24	 SK	Ägir	 730	 	 	 	 	 730	 32

25	 SKK	 336	 124	 	 	 264	 724	 15

26	 Trelleborgs	SS	 644	 	 	 	 	 644	 13

27	 SoIK	Hellas	 10	 345	 	 	 276	 631	 15

28	 Kalmar	S	 547	 	 	 	 	 547	 14

29	 Umeå	SS	 494	 24	 	 	 	 518	 19

30	 SK	Poseidon	 219,5	 62	 209	 	 	 490,5	 13

31	 SK	Triton	 444,5	 	 	 	 	 444,5	 13

32	 Varberg-Falkenbergs	S	 344	 87	 	 	 	 431	 30

33	 SIK	Göteborg	 	 	 180	 234	 	 414	 30

34	 Södertälje	SS	 146	 150	 73	 	 	 369	 16

35	 Karlskrona	SS	 328	 15	 	 	 	 343	 1

36	 SK	Lödde	 257	 60	 	 	 	 317	 13

37	 Trelleborg	Kappsim	 297	 17	 	 	 	 314	 13

38	 Bofors	SHK	 	 	 309	 	 	 309	 18

39	 Skövde	SS	 303	 	 	 	 	 303	 30

40	 Oskarshamns	SS	 292	 	 	 	 	 292	 14

41	 SK	Elfsborg	 232,5	 38	 	 	 	 270,5	 30

42	 SK	Laxen	 208,5	 37	 	 	 	 245,5	 30

43	 Motala	SS	 243,5	 	 	 	 	 243,5	 23

44	 Vellinge-Näset	SK	 243	 	 	 	 	 243	 13

45	 Karlstads	SS	 121,5	 77	 20	 	 18	 236,5	 18

46	 Österlen	Sim	 213,5	 	 	 	 	 213,5	 13

47	 Karlskoga	SF	 180	 16	 	 	 	 196	 18

48	 Botkyrka-Rönninge	SS	 174	 	 	 	 	 174	 15

49	 SS	Iden	 168	 	 	 	 	 168	 13

50	 SS	Delfin	 158	 	 	 	 	 158	 13

51	 Turebergs	SK	 123,5	 26	 	 	 	 149,5	 15

52	 SK	Hajen	 147,5	 	 	 	 	 147,5	 13

53	 SK	S	02	 135	 	 	 	 	 135	 30

54	 Falu	SS	 83	 	 	 	 42	 125	 3

55	 Osby	SS	 94	 	 	 	 	 94	 13

56	 SK	Sydsim	 91,5	 	 	 	 	 91,5	 13

57	 Ludvika	SS	 90	 	 	 	 	 90	 3

58	 Ängelholms	SS	 90	 	 	 	 	 90	 13

59	 Kungsbacka	SS	 63	 23	 	 	 	 86	 30

60	 Örnsköldsviks	ASS	 82	 	 	 	 	 82	 32

61	 Blå	SHK	 	 65	 14	 	 	 79	 17

62	 SS	Artemis	 57,5	 18	 	 	 	 75,5	 13

63	 Värnamo	SS	 72,5	 	 	 	 	 72,5	 14

Klubb	 Simning	 Masters	 Hopp	 Konstsim	 Polo	 Totalt	 SDF

64	 Hultsfreds	SS	 67	 	 	 	 	 67	 14

65	 Säffle	SS	 51,5	 15	 	 	 	 66,5	 18

66	 KSLS	 63	 3	 	 	 	 66	 13

67	 Ronneby	SS	 	 5	 	 	 60	 65	 1

68	 Solna	Sundbybergs	SS	04	 30	 30	 	 	 	 60	 15

69	 SK	Nautilus	 27,5	 18	 12	 	 	 57,5	 31

70	 Markaryds	SS	 57	 	 	 	 	 57	 14

71	 Trollhättans	SS	 54	 	 	 	 	 54	 30

72	 Sim	Team	Engelholm	 	 43	 	 	 	 43	 13

73	 Ängelholms	VP	 	 	 	 	 42	 42	 13

74	 Norrtälje	SK	 41	 	 	 	 	 41	 17

75	 Harnäs-Skutskärs	SS	 39	 	 	 	 	 39	 5

76	 SK	ENA	 38	 	 	 	 	 38	 17

77	 Höganäs	SS	 32	 5	 	 	 	 37	 13

78	 Söderhamns	SS	 36	 	 	 	 	 36	 8

	 S	71	 36	 	 	 	 	 36	 13

80	 Skuru	IK	 	 34	 	 	 	 34	 15

81	 Bollnäs	SS	 21	 10	 	 	 	 31	 8

	 IFK	Lidingö	SK	 	 31	 	 	 	 31	 15

83	 Tunafors	SK	 30	 	 	 	 	 30	 16

84	 Sollefteå	ASS	 10	 19	 	 	 	 29	 32

85	 KK	Karpen	 27	 	 	 	 	 27	 13

86	 SSH	Nyköping	 	 24	 	 	 	 24	 16

	 Saltsjöbadens	IF	 21	 3	 	 	 	 24	 15

88	 Alingsås	SLS	 22	 	 	 	 	 22	 30

	 Kungälvs	SS	 11	 11	 	 	 	 22	 30

90	 Luleå	SS	 	 21	 	 	 	 21	 11

91	 Östra	Sörmlands	BSK	 20	 	 	 	 	 20	 16

92	 Eslövs	SS	 18	 	 	 	 	 18	 13

	 LUGI	 	 	 	 	 18	 18	 13

94	 SK	Spiggarna	 	 16	 	 	 	 16	 13

95	 Katrineholms	SS	 15	 	 	 	 	 15	 16

	 Landskrona	S	 8	 7	 	 	 	 15	 13

	 Njurunda	SS	 15	 	 	 	 	 15	 10

	 Älmhults	SS	 15	 	 	 	 	 15	 14

99	 Sösdala	SS	 14	 	 	 	 	 14	 13

	 Tyresö	SS	 14	 	 	 	 	 14	 15

101	 Danderyds	SC	 12	 	 	 	 	 12	 15

	 Deje	SS	 12	 	 	 	 	 12	 18

	 Karlshamns	SK	 12	 	 	 	 	 12	 1

104	 IKSU	 	 11	 	 	 	 11	 19

	 Mariestads	SS	 	 11	 	 	 	 11	 30

106	Bålsta	SS	 10	 	 	 	 	 10	 17

	 SK	Götene	 10	 	 	 	 	 10	 30

108	Wisby	SS	 9	 	 	 	 	 9	 4

	 Åkersberga	SS	 9	 	 	 	 	 9	 15

110	 Alvesta	SS	 8	 	 	 	 	 8	 14

	 Anderstorps	SS	 	 8	 	 	 	 8	 14

	 Bureå	SS	 8	 	 	 	 	 8	 19

	 Grums	SS	 8	 	 	 	 	 8	 18

114	 Falköpings	SS	 7	 	 	 	 	 7	 30

115	 Lidköpings	GoSS	 	 6	 	 	 	 6	 30

116	 Härnösands	SS	 4	 	 	 	 	 4	 32

	 Uddevalla	SF	 4	 	 	 	 	 4	 30

118	 Ljungby	SS	 3	 	 	 	 	 3	 14

119	 Nässjö	SLS	 2	 	 	 	 	 2	 14

	 Älvsby	SS	 2	 	 	 	 	 2	 11
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Svenska mästare �007
Simning – SM i Halmstad 25-29 juli, 2007, 50-m bassäng

Frisim Damer Herrar

50 m Therese Alshammar, 
SK Neptun

�4,55 Stefan Nystrand, 
SK Neptun

��,0�

100 m Josefin Lillhage, 
Väsby SS

55,4� Petter Stymne, 
SK Neptun

50,��

�00 m Josefin Lillhage, 
Väsby SS

1.58,5� Christoffer 
Wikström, Upsala S

1.50,1�

400 m Gabriella Fagundez, 
SK Ran

4.11,0� Christoffer 
Wikström, Upsala S

4.00,10

800m Gabriella Fagundez, 
SK Ran

8.41,�1 Johan Claar, 
Jönköpings SS

8.�4,6�

1500 m Gabriella Fagundez, 
SK Ran

16.��,�8 Johan Claar, 
Jönköpings SS

16.07,6�

4 x 100 m Väsby SS �.46,05 SK Neptun �.�1,4�

4 x �00 m Väsby SS 8.0�,�� Malmö KK 7.4�,40

Ryggsim

50 m Elin Harnebrandt, 
Göteborg Sim

�0,�0 Pontus Renholm, 
Polisens IF

�6,4�

100 m Carin Möller, 
Spårvägens SF

1.04,�6 Konstantin Sundin, 
Spårvägens SF

58,64

�00 m Carin Möller, 
Spårvägens SF

�.18,7� Konstantin Sundin, 
Spårvägens SF

�.07,��

Bröstsim

50 m Hanna Eriksson, 
Södertälje SS

��,�5 Jonas Andersson, 
SK Neptun

�8,51

100 m Joline Höglund, 
Göteborg Sim

1.10,16 Jonas Andersson, 
SK Neptun 

1.0�,7�

�00 m Sandra Jacobson, 
Täby Sim

�.��,61 Jonas Andersson, 
SK Neptun

�.17,�7

Fjärilsim

50 m Therese Alshammar, 
SK Neptun

�5,87 Lars Frölander, 
LASS

�4,�5

100 m Petra Granlund, 
Väsby SS

1.00,51 Lars Frölander, 
LASS

5�,77

�00 m Petra Granlund, 
Väsby SS

�.1�,4� Simon Sjödin, 
SK Neptun

�.0�,08

Medley

�00 m Sara Thydén, Kalmar S �.18,08 Erik Samuelsson, 
Väsby SS

�.04,15

400 m Eva Berglund, 
Jönköpings SS

4.51,11 Erik Samuelsson, 
Väsby SS

4.�0,07

4 x 100 m Göteborg Sim 4.16,71 SK Neptun �.4�,7�
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Frisim Damer Herrar

50 m Therese Alshammar, 
SK Neptun

�4,55 Stefan Nystrand, 
SK Neptun

��,0�

100 m Josefin Lillhage, 
Väsby SS

55,4� Petter Stymne, 
SK Neptun

50,��

�00 m Josefin Lillhage, 
Väsby SS

1.58,5� Christoffer 
Wikström, Upsala S

1.50,1�

400 m Gabriella Fagundez, 
SK Ran

4.11,0� Christoffer 
Wikström, Upsala S

4.00,10

800m Gabriella Fagundez, 
SK Ran

8.41,�1 Johan Claar, 
Jönköpings SS

8.�4,6�

1500 m Gabriella Fagundez, 
SK Ran

16.��,�8 Johan Claar, 
Jönköpings SS

16.07,6�

4 x 100 m Väsby SS �.46,05 SK Neptun �.�1,4�

4 x �00 m Väsby SS 8.0�,�� Malmö KK 7.4�,40

Ryggsim

50 m Elin Harnebrandt, 
Göteborg Sim

�0,�0 Pontus Renholm, 
Polisens IF

�6,4�

100 m Carin Möller, 
Spårvägens SF

1.04,�6 Konstantin Sundin, 
Spårvägens SF

58,64

�00 m Carin Möller, 
Spårvägens SF

�.18,7� Konstantin Sundin, 
Spårvägens SF

�.07,��

Bröstsim

50 m Hanna Eriksson, 
Södertälje SS

��,�5 Jonas Andersson, 
SK Neptun

�8,51

100 m Joline Höglund, 
Göteborg Sim

1.10,16 Jonas Andersson, 
SK Neptun 

1.0�,7�

�00 m Sandra Jacobson, 
Täby Sim

�.��,61 Jonas Andersson, 
SK Neptun

�.17,�7

Fjärilsim

50 m Therese Alshammar, 
SK Neptun

�5,87 Lars Frölander, 
LASS

�4,�5

100 m Petra Granlund, 
Väsby SS

1.00,51 Lars Frölander, 
LASS

5�,77

�00 m Petra Granlund, 
Väsby SS

�.1�,4� Simon Sjödin, 
SK Neptun

�.0�,08

Medley

�00 m Sara Thydén, Kalmar S �.18,08 Erik Samuelsson, 
Väsby SS

�.04,15

400 m Eva Berglund, 
Jönköpings SS

4.51,11 Erik Samuelsson, 
Väsby SS

4.�0,07

4 x 100 m Göteborg Sim 4.16,71 SK Neptun �.4�,7�

Svenska mästare �007
Simning – SM i Jönköping 22-25 november 2007, 25-m bassäng

Frisim Damer Herrar

50 m Claire Hedenskog, 
Göteborg Sim

�4,�4 Petter Stymne, 
SK Neptun

�1,68

100 m Ida Marko-Varga, 
SK Ran

54,�6 Petter Stymne, 
SK Neptun

48,08

�00 m Petra Granlund, 
Väsby SS

1.55,78 Christoffer 
Wikström, Upsala S

1.47,86

400 m Gabriella Fagundez, 
SK Ran

4.0�,�7 Johan Claar, 
Jönköpings SS

�.50,06

800/1500 m Gabriella Fagundez, 
SK Ran

8.�5,7� Johan Claar, 
Jönköpings SS

15.�7,8�

4 x 50 m Väsby SS 1.41,76 SK Neptun 1.�7,54

4 x 100 m Väsby SS �.4�,�7 SK Neptun �.1�,64

4 x �00 m SK Ran 8.0�,�� SK Neptun 7.1�,44

Ryggsim

50 m A-K Kammerling, 
Sundsvalls SS

�8,�4 Per Nylin, NKK �5,�4

100 m Therese Svendsen, 
SK Ran

1.0�,18 Jens Petersson, 
SKK

55,�6

�00 m Therese Svendsen, 
SK Ran

�.11,�6 Simon Sjödin, 
SK Neptun

1.58,5�

Bröstsim

50 m Hanna Westrin, 
Sundsvalls SS

�1,�6 Per Nylin, NKK �7,��

100 m Hanna Westrin, 
Sundsvalls SS

1.07,01 Christer Tour, 
SK Neptun

1.01,��

�00 m Joline Höstman, 
Göteborg Sim

�.�4,88 Axel Pettersson, 
SK Neptun

�.1�,8�

Fjärilsim

50 m A-K Kammerling, 
Sundsvalls SS

�6,0� Lars Frölander, 
LASS

��,68

100 m Petra Granlund, 
Väsby SS

58,�7 Lars Frölander, 
LASS

5�,71

�00 m Petra Granlund, 
Väsby SS

�.1�,4� Johan Claar, 
Jönköpings SS

�.00,�7

Medley

100 m Malin Svahnström, 
Väsby SS

1.01,87 Per Nylin, NKK 55,11

�00 m Stina Gardell, 
Spårvägens SF

�.14,�6 Simon Sjödin, 
SK Neptun

1.58,78

400 m Ida Sandin, 
Väsby SS

4.41,�7 Simon Sjödin, 
SK Neptun

4.18,54

4 x 50 m Sundsvalls SS 1.5�,45 SK Neptun 1.�6,58

4 x 100 m SK Ran 4.08,�� SK Neptun �.�4,75
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Svenska Mästare �007
Simhopp
Inne-SM Ute-SM

Svikthopp 1 m     
Anna Lindberg Bofors SHK �11,�0 p Elina Eggers SK Neptun �64,10 p
José Egana SK Neptun ��5,05 p Magnus Frick Polisens IF �54,15 p

Svikthopp 3 m
Anna Lindberg Bofors SHK �4�,80 p Martina Andrén Polisens IF �5�,65 p
José Egana SK Neptun ��5,15 p Magnus Frick Polisens IF 416,00 p

Höga hopp
Elina Eggers SK Neptun �67,10 p Elina Eggers SK Neptun ��5,40 p
Christofer Eskilsson Malmö KK �67,55 p Mats Wiktorsson Jönköpings SS ���,10 p

Konstsim
Solo Hanna Gustavsson Växjö SS 81.667 poäng

Par Sara Mehdin/Fanny Rådström Örebro SA 7�.418 poäng

Lag Hanna Gustavsson, Annie Steen-Pettersson, Växjö SS 6�.667 poäng
 Amanda Heinonen, Henrietta Serrate,
 Hanna-Melina Stöckemann, Emma Olofsson

Kombination Caroline Eriksson-Rissve, Sara Skoogh, Örebro SA 7�.667 poäng
 Julia Hallström, Katarina Högdal, Malin Gerdin,
 Sara Mehdin, Anna Högdal, Fanny Rådström

Vattenpolo
Damer Linköpings ASS
 Linn Bengtsson, Lisa Berzelius, Salli Carlfjord, Andrea Davidsson, 
 Charlotte Eriksson, Johanne Fallhagen, Karolin Johansson, Karin Lidén, 
 Angelica Lindblad, Lina Nilsson, Sofie Pettersson, Olena Virchenko, Anna Zdolsek

Herrar SoIK Hellas
 Mikael Axelsson, David Dahlman, Paul Davino, Magnus Egerblom, Mikael Heimer,     
 Henrik Holm, Claes Jutner, Pontus Lidbrink, Johan Linde, Stefano Prestinoni,   
 Hannes Reneby, Magnus Stangenberg, Theo Tsappos, Daniel Tyrving,  
 Johan Wallenberg, Hannes Wistrand
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Årsmöte i Malmö
Förbundsmötet 2007 genomfördes i Malmö 21-22 april. Elva av landets 18 röstberättigade distrikt deltog i mötet 
och 17 av 20 röstberättigade föreningar. Mötet leddes av Bo Hultén, Malmö.

Styrelse �007
Sven von Holst, ordförande
Pia Zätterström, vice ordförande
Rolf Alm
Marcus Ekman
Sofia Garametsos
Ann-Christin Gustafsson
Bengt Jönsson
Christer Magnusson
Gunnar Cornelius, t o m april
Susanne Brokop, fr o m april

Röstlängd

Distrikt Antal föreningar Antal röster
Blekinge           5 1
Dalarna         1�  �
Gotland           � 1
Gästrikland           4 1
Hälsingland           5 1
Medelpad           4 1
Mellannorrland         1� �
Norrbotten           � 1
Närke/Västmanland         15 �
Skåne 55 7
Småland         �� 5
Stockholm         4� 6
Södermanland         17 �
Uppland         15 �
Värmland         1� �
Västerbotten         17 �
Västsvenska         51 7
Östergötland         1� �
Summa  333 47

De �0 bästa SM-klubbarna �007

1 LASS
2 SK Neptun
3 Malmö KK
4 Jönköpings SS
5 Täby Sim
6 Helsingborgs S
7 Spårvägen SF
8 Göteborg Sim
9 Polisens IF
10 Väsby SS
11 SK RAN
12 Sundsvalls SS
13 Västerås SS
14 Södertörns SS
15 Skäret SS
16 Upsala S
17 Örebro SA
18 Järfälla S
19 Sjöbo SS
20 Ystads SS

Gunnar Cornelius avtackades efter tio år i styrelsen. 
Pia Zätterström överlämnade gåvan från förbundet.

Ordförande Sven von Holst hälsade välkommen till Svenska 
Simförbundets årsmöte i Malmö.
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Organisation
Hedersledamot
Stig Ohlsson

Styrelsen
Sven von Holst, ordförande
Pia Zätterström, vice ordförande
Rolf Alm 
Susanne Brokop fr o m april
Gunnar Cornelius t o m april
Marcus Ekman
Sofia Garametsos
Anki Gustafsson
Bengt Jönsson 
Christer Magnusson

Revisorer
Bertil Raue
Ulrika Backenskiöld, suppleant
Birgit Flening, utsedd av RF

Valberedning
Stig-Arne Holmgren, ordförande
Birgitta Björk
Monica Grote fr o m april
Jonas Henrysson
Börje Jacobsson
Bengt Karlsson t o m april

Förbundets anställda
Jan Olsson, generalsekreterare
Marie Louise Bergh, kommunikationschef
Lena Björk, barn- och ungdomskonsulent
Ninna Haag-Stegius, administratör
Elisabeth Hanson, IT och administration
Karin Hellström, utbildningssamordnare
Mats Holmgren, ekonomiansvarig
Thomas Jansson, förbundskapten simning
Berth Johansson, idrottsadministratör, statistik
Magnus Kjellberg, FoU simning
Ulrika Knape-Lindberg, förbundskapten simhopp 0,8 tjänst
Lars Modin, informatör
Annette Nordlund, konsulent idrott, tävling (konstsim/simhopp/
vattenpolo)
Annika Svanström, förlagsansvarig/marknadsassistent
Johan Wallberg, projektledare 0,5 tjänst
Christer Wohlin, marknadschef
 
Ansvarsnämnden
Jan Ulmander, ordförande
Maria Ceder 
Björn Lindquist
Claes Tollin

Antidopingkommittén
Bengt O Eriksson, ordförande
Susanne Brokop
Christer Magnusson
Ulf Kaustinen
Mathz Lindberg 

Medaljnämnden
Stig Ohlsson, ordförande
Eva Nilsson
Sven-Håkan Paulsson
Toivo Öhman

Medicinska rådet
Susanne Brokop, ordförande
Lennart Gullstrand t o m april
Pär Herbertsson t o m april
Olle Fack t o m april

Regelkommittén
Jan Nordlund, ordförande
Inger Lindholm
Sune Lind
Birgitta Lindström

Hoppkommittén
Mathz Lindberg, ordförande
Josefine Askagården
Peter Axtelius 
Pär Berg
Lars Borgudd 
Björn Källström t o m april
Sören Stegius fr o m april
 
Konstsimkommittén
Kerstin Gidsäter, ordförande
Lena Björkestam
Mats Eriksson
Mia Frännfors

Polokommittén
Gunnar Cornelius ordförande fr o m april
Ove Axelsson ordförande t o m april
Fredrik Armins
Kenneth Eriksson fr o m april
Lars Fjärrstad
Lena Flodqvist fr o m april t o m december
Bengt Lidh t o m april
Bernt Skystedt fr o m april t o m november
Johann Zdolsek fr o m april

Simkommittén
Barbro Olsson, ordförande
Lena Andersson-Stenquist
Anneli Blomberg 
Henrik Forsberg
Jens Fridorrf
Pär Hyss
Robert Johnsson 
Magnus Kjellberg t o m april
Therese Meyer t o m april
Torsten Buhre adj fr o m november

Masters- och Långloppskommittén
Hans Lindström, ordförande
Lars Ekdahl
Kent Hamberg
Kajsa Hugosson fr o m januari
Thomas Jeppsson t o m september
Margit Ohlsson
Bertil Wennberg
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Övriga uppdrag
FINA (Internationella simförbundet)
FINA Bureau
Gunnar Werner, Honorary Member
Hoppkommittén
Toivo Öhman, Member
Coach Commission
Leif Carlsson Vice chairman

LEN (Europeiska simförbundet)
Styrelsen
Gunnar Werner, Honorary Member
Hoppkommittén
Toivo Öhman, Chairman
Konstsimkommittén
Inger Lindholm
Masterskommittén
Lars Edstedt
Medicinska kommittén
Bengt O Eriksson, Chairman
Polokommittén
Lars Fjärrstad

Nordiska Simförbundet
Styrelsen
Sven von Holst

Nordic Education Group
Carola Sjödin

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)
Styrelsen
Per-Axel Eriksson

Sveriges Olympiska Akademi
Inger Lindholm

RF:s Dopingkommission
Bengt O Eriksson v ordf.

SISU Idrottsutbildarna
Styrelsen
Pia Zätterström, v ordf.

Riksidrottsnämnden
Toivo Öhman

Idrottsakademin
Styrelsen
Elisabeth Morris Elenbring

Bragdmedaljsjuryn
Sven von Holst
Ulrika Knape-Lindberg

Styrelsen Idrottshögskolan Stockholm
Ulrika Knape-Lindberg

POOL � TUSEN
Bengt Jönsson, ordf.
Jan Olsson, ledamot
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Årets bästa 2007

Årets kvinnliga simmare: Therese Alshammar, SK Neptun

Årets manliga simmare: Stefan Nystrand, SK Neptun

Årets kvinnliga simhoppare: Anna Lindberg, Bofors SHK

Årets manlige simhoppare: Magnus Frick, Stockholmspolisens IF

Årets kvinnliga polospelare: Lina Nilsson, Linköpings ASS

Årets manlige polospelare: Magnus Stangenberg, Hellas

Årets konstsimmare: Sara Mehdin och Fanny Rådstrom, Örebro Simallians

Årets kvinnliga simjunior: Petra Granlund, Väsby Simsällskap

Årets manlige simjunior: Christoffer Wikström, Upsala Simsällskap

Årets simidrottstränare: Johan Wallberg, SK Neptun

Årets simidrottsfunktionär: Mathz Lindberg, Bofors SHK

Antal deltagande simmare i 
Sum-Sim region 2005-2007

År Antal flickor Antal pojkar Totalt antal

�005      1 ��4        �17       � 141

�006      1 167        �0�       � 076

�007      1 175        �1�       � 087



��

Landslaget i simhopp �007

Landslaget i simning �007.



HUVUDSPONSOR FÖR SVENSKA SIMFÖRBUNDET

Manual för Team Gamewi logo

Logofärger: Röd 187, Process blå och grön 355
Logon får ej tryckas på dessa färger
Bottenfärger: Cool Grey 2C, Cool Grey 4C eller svart

Logostorlekar vid applicering

7 cm vid brodyr, textiltryck för promotionmaterial.

5 cm vid textiltryck för personalkläder 

3 cm för tryck på kuvert, visitkort

1-Färgstryck. Inga andra färger är tillåtna

Cool Grey 2C

SPONSOR FÖR 
SVENSKA SIMLANDSLAGET

SPONSOR FÖR SVENSKA 
SIMHOPPLANDSLAGET OFFICIELL RESEBYRÅ

SAMARBETSPARTNERS OCH SPONSORER

Tack för ett gott samarbete under 2007


